Polityka Prywatności
I.

Informacje ogólne

Niniejszym, szanując Państwa prywatność, udostępniamy niniejszą Politykę Prywatności (dalej: „Polityka
Prywatności”), aby każdy z Państwa wiedział w jakim zakresie Państwa dane osobowe są przetwarzane,
w jakich celach zbierane, komu mogą być udostępniane, jak są chronione i jakie prawa w związku z tym
Państwu przysługują.
Pragniemy poinformować, iż dokładamy wszelkiej staranności i jest to dla nas priorytetem, aby dane,
które Państwo nam przekazujecie, były przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w
szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Polityka Prywatności i treści w niej zawarte
https://tullamoredewhoney.pl (dalej: „Witryna”).

odnoszą

się

do
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1. Kto jest Administratorem danych osobowych?

Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka CEDC International Sp. z o.o. z siedzibą w
Obornikach, 64-600 Oborniki, ul. Kowanowska 48, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział
Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000051098, NIP: 526-020-93-95.
W przypadku jakichkolwiek pytań w zakresie przetwarzania Państwa danych osobowych z
Administratorem można się skontaktować poczta tradycyjną, wysyłając korespondencję na adres wyżej
podany, najlepiej z dopiskiem „dane osobowe” lub pocztą elektroniczną na adres: iod@cedc.com.

2. Co rozumiemy przez „dane osobowe”?

Dane osobowe, o których mowa w Polityce Prywatności to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej
do zidentyfikowania osobie fizycznej, której dane dotyczą, tj. takiej, którą można bezpośrednio lub
pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie cechy takiej jak: imię i nazwisko, numer
identyfikacyjny, dane o jej lokalizacji, jej identyfikator internetowy lub jednej bądź kilku cech
określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną
tożsamość tejże osoby fizycznej.
3. Jakie dane przetwarzamy?

W związku z użytkowaniem naszej Witryny przetwarzamy Państwa dane w postaci:
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a. danych kontaktowe (zwykłych) – czyli danych, które Państwo podajecie poprzez wypełnienie
formularza konkursowego;
b. ciasteczek (cookies);
c. Państwa daty urodzenia.

II.

Zakres przetwarzania danych osobowych
1. Dane kontaktowe (zwykłe)

Dane kontaktowe, podawane są przez Państwo w trakcie rejestracji konta na Witrynie lub w dalszych
krokach konkursu zgodnie z Regulaminem. Mogą dotyczyć one Państwa imienia, nazwiska, adresu
dostawy nagrody, adresu email, numeru telefonu a w przypadku osób prowadzących jednoosobową
działalność gospodarczą dodatkowo nazwy i adresu prowadzenia tej działalności, numeru NIP.
Szczegółowe informacje, dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych, jako uczestników
konkursu, w rozumieniu Art. 13 RODO (tzw. obowiązek informacyjny) znajduje się w Regulaminie
konkursu.
2. Ciasteczka

Ciasteczka (cookies) przetwarzane są przez nas w momencie, kiedy Państwo odwiedzacie naszą Witrynę
o czym jesteście Państwo informowani w formie dedykowanych komunikatów. Komunikaty te dają
również Państwu możliwość wyboru co do cookies, które będziemy przetwarzać. Domyślnie, zgodnie z
zasadą „privacy by default” i „privacy by design” ciasteczka przewarzane są w ilości niezbędnej do
poprawnego funkcjonowania Witryny. Szczegółowe informacje o cookies znajdują się w dalszej części
dokumentu.
3. Data urodzenia

Z uwagi na fakt, że Witryna zawiera treści o napojach alkoholowych dbamy o to, aby ich odbiorcami były
osoby wyłącznie pełnoletnie. O podanie Państwa daty urodzenia lub potwierdzenia pełnoletności
prosimy w dwóch przypadkach, tj.: w przypadku wejścia na Witrynę oraz w przypadku zgłoszenie do
konkursu. W każdym z nich podanie wieku jest obowiązkowe a informacja ta jest przetwarzana tylko i
wyłącznie do potwierdzenia, że nie jesteście Państwo osobami małoletnimi.

III.

Cel, podstawa prawna i okres przetwarzania danych

Cele, podstawy oraz okresy przetwarzania Państwa danych osobowych znajdują się w Regulaminie
Konkursu oraz w kolejnym rozdziale IV w zakresie „cookies”.

IV.

Ciasteczka („cookies”)
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1.

Informacje ogólne

Witryna wykorzystuje pliki cookies. Zapisujemy je na Twoim urządzeniu, jeżeli wyrazisz na to wyraźną
zgodę. Nie dotyczy to jedynie funkcyjnych plików cookies niezbędnych do zapewnienia funkcjonowania
Witryny oraz bezpieczeństwa korzystania z niej („niezbędne pliki cookies”).
Zgodę możesz wyrazić przez przystąpienie do korzystania ze Witryny bez zmiany ustawień dotyczących
plików cookies klikając przycisk „Zaakceptuj i zamknij”.
Pamiętaj, że komunikat dotyczący plików cookies wyświetla się, gdy pierwszy raz odwiedzasz naszą
Witrynę, aż do momentu zaakceptowania plików bądź zmiany ustawień za pomocą przycisku
„Ustawienia cookies”. Po dokonaniu wyboru komunikat nie będzie się już wyświetlał, ale w każdym
momencie możesz skorzystać z zakładki „Ustawienia cookies”, aby dokonać stosownych zmian.
Przez odpowiednią zmianę ustawień cookies możesz usunąć już zapisane pliki cookies (np. łącznie z
historią przeglądanych stron i plikami pamięci podręcznej) lub zablokować zapisywanie nowych plików
cookies. W zależności od zastosowanych ustawień możesz zablokować lub usunąć wszystkie pliki, z
wyjątkiem tych, które są niezbędne do działania Witryny.
2.

Niezbędne pliki cookies (Cookies funkcyjne)

Niektóre z wykorzystywanych przez nas plików cookies są niezbędne do funkcjonowania Witryny i nie
mogą zostać wyłączone, ponieważ umożliwiają użytkownikom poruszanie się po Stronie i korzystanie z
niej.
W ramach tych plików zapisywane są również zdefiniowane przez użytkownika ustawienia cookies.
Działanie to opieramy na uzasadnionym interesie Administratora polegającym na obowiązku
rozliczalności w zakresie posiadanych zgód na przetwarzanie danych osobowych, odpowiednio do Art.
6 ust. 1 lit. f) RODO.

3.

Analiza oraz ocena wydajności (Cookies analityczne - dodatkowe)

Korzystamy z narzędzia Google Analytics zapewnianego przez Google Analytics Google LLCm 1600
Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Działania w tym zakresie realizujemy opierając
się na naszym prawnie uzasadnionym interesie polegającym na analizie Pani/Pana zachowania w celu
optymalizacji naszej Witryny internetowej. W każdej chwili może Pani/Pan sprzeciwić się takim
działaniom wyłączając pliki cookies Google Analytics z wykorzystaniem narzędzia dostępnego po
kliknięciu w link "Ustawienia cookies" dostępny w stopce Witryny. W ramach tego narzędzia nie
gromadzimy jakichkolwiek danych pozwalających Państwa bezpośrednio zidentyfikować.
Pliki analityczne pozwalają nam na zbieranie informacji na temat liczby wizyt na naszej Witrynie oraz ich
źródła i są wykorzystywane w celu poprawy działania Witryny.
Odwiedzając po raz pierwszy naszą Witrynę decydujesz czy wyrażasz zgodę na korzystanie przez nas z
tego narzędzia. Pamiętaj, że Swoją decyzję możesz w każdej chwili zmienić wchodząc w zakładkę
„Ustawienia cookies”.
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4.

Rodzaje przetwarzanych cookies

Nazwa pliku
cookie

Opis
Ten plik cookie
służy do
rozróżniania
ludzi i botów.

_grecaptcha

_GRECAPTCHA
rc::a

Ten plik cookie
służy do
rozróżniania
ludzi i botów.

rc::b
rc::c
rc::d-15#

_ga

"

Funkcje
Niezbędne pliki cookies
Jest to korzystne
dla strony
internetowej, aby
móc sporządzać
aktualne raporty
dotyczące
korzystania z jej
strony
internetowej.
(zalogabols.pl)
Jest to korzystne
dla
strony
internetowej, aby
móc sporządzać
aktualne raporty
dotyczące
korzystania z jej
strony
internetowej.
(google.com)
HTML

Czas
przechowywania

Obligatoryjno
ść

Nie wygasa

Niezbędny

179 dni

Niezbędny

Nie wygasa

Niezbędny

Czas trwania sesji

Niezbędny
Niezbędny

Nie wygasa
Niezbędny
Dodatkowe pliki cookies - analiza oraz ocena wydajności, statystyka
Rejestruje
unikalny
identyfikator,
który służy do
generowania
danych
2 lata
statystycznych
dotyczących
sposobu
Statystyczne
korzystania z
witryny przez
użytkownika.
(http)

%"
"

_gat

Cookie
Google
Analytic
s

_gid

ads/ga-audiences

Pixel
Google
Analytic
s

Używany przez
Google Analytics
do ograniczania
szybkości żądań
(http)
Rejestruje unikalny
identyfikator, który
jest używany do
generowania
danych
statystycznych
dotyczących
sposobu, w jaki
odwiedzający
korzysta ze strony
internetowej (http)

Wykorzystywane
przez Google Ad
Words do
ponownego
zaangażowania
użytkowników,
którzy
prawdopodobnie
przekształcą się w
klientów, na
podstawie
zachowań
użytkowników
online w różnych
witrynach
internetowych.

1 dzień

Marketingowe

Czas trwania sesji

Google Analytisc w sposób automatyczny gromadzi informacje o korzystaniu przez Ciebie z Witryny.
Zgromadzone w tej sposób informacje są najczęściej przekazywane do serwerów Google w Stanach
Zjednoczonych. Z uwagi na aktywowaną przez nas anonimizację adresu IP, Twój adres IP jest skracany
przed przekazaniem dalej.
Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez Administratora
Google, jak również możliwość kontaktu oraz prawa, które Ci przysługują w tym zakresie oraz możliwość
dokonania ustawień zapewniających ochronę Twojej prywatności zostały opisane w polityce
&"
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prywatności Google. Zapraszamy do zapoznania
https://support.google.com/analytics/answer/6004245.
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adresem:

Jeżeli zablokujesz te pliki cookies nie będziemy mieli informacji o Twojej wizycie na Witrynie i w związku
z tym nie będziemy mogli jej wykorzystać w celu ulepszenia jej działania.
5.

Rodzaje przetwarzanych cookies

Więcej informacji dot. plików _ga, _gid, _gat znajduje się na stronie internetowej dostępnej pod adresem:
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage.

V. ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI
Polityka Prywatności jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.
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