POLITYKA PRYWATNOŚCI
Szanowny Użytkowniku,
LOTTE Wedel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie kwestię ochrony danych osobowych
traktuje priorytetowo, zawsze zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony
danych osobowych.
Zważywszy na fakt, iż z dniem 25 maja 2018r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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") LOTTE Wedel Sp. z
o.o. dokonało aktualizacji Polityki Prywatności, uwzględniając w szczególności obowiązek
informacyjny.
Prosimy o zapoznanie się z niniejszą Polityką Prywatności i uwzględnienie jej postanowień w
związku z korzystaniem z serwisu wedel.pl

Definicje
Użytym w treści niniejszej Polityki Prywatności zwrotom i pojęciom przyznaje się znaczenie
wskazane poniżej:
1. "Serwis" - strona internetowa funkcjonująca w sieci Internet pod domeną
www.wedel.pl wraz z zestawem wszystkich usług dostępnych w Serwisie,
umożliwiający Użytkownikom korzystanie z oferowanych funkcjonalności Serwisu.
2. "Administrator" - LOTTE Wedel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Zamoyskiego
28/30, 03-801 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego
przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS pod
numerem 0000340664 , NIP 527-26-13-819, REGON: 14207865, wysokość kapitału
zakładowego 141 905 000,00 PLN.
3. "Użytkownik" - każda osoba odwiedzająca Serwis.
4. "RODO" - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE.
I. Informacje wstępne
Niniejszy dokument zawiera informacje, które mają wskazać Użytkownikom zakres i sposób
gromadzenia danych w związku z działalnością Serwisu, sposób przechowywania,
zabezpieczania i wykorzystania danych jak również uprawnienia Użytkowników i inne
informacje dotyczące przetwarzania danych Użytkowników.

II. . Rodzaj gromadzonych danych:
Dostęp do Serwisu posiadają wszyscy użytkownicy sieci Internet.
Serwis nie gromadzi danych osobowych Użytkowników, za wyjątkiem danych, które
odkładają się w systemach IT kiedy Użytkownik ogląda (odwiedza) Serwis - są to wyłącznie
zwykłe logi systemowe oraz informacje, które wysyła przeglądarka przedstawiając się czyli
dane dotyczące danej wizyty Użytkownika w Serwisie (adres IP, nazwa domeny, typ
przeglądarki, typ systemu operacyjnego, etc.)
Dane w systemach statystyk (Google Analytics) zbierane są w sposób anonimowy.
Ze względów technicznych, niektóre obszary Serwisu mogą wykorzystywać pliki cookies,
czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty (Użytkownika) identyfikujące go
w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji. Cookies są nieszkodliwe
dla komputera Użytkownika i jego danych. Więcej informacji o plikach Cookies
zamieszczono w Polityce Cookies.

III. Administrator
Administratorem danych jest LOTTE Wedel Sp. z o.o., spółka zdefiniowana w punkcie 2)
Definicji niniejszej Polityki Prywatności.

IV. Sposób wykorzystywania pozyskanych danych
Zakres i cel wykorzystania informacji zawartych w plikach cookies,
Cookies.

prezentuje Polityka

Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań Użytkowników w
Serwisie, zbierania danych demograficznych o Użytkownikach lub do personalizacji
zawartości Serwisu.
Zgromadzone informacje mogą być także wykorzystane do ich udostępnienia uprawnionym
organom, w szczególności organom wymiaru sprawiedliwości, w przypadku uzasadnionego
przypuszczenia popełnienia przez Użytkownika przestępstwa w Serwisie, a także na wniosek
uprawnionych organów zgodnie z obowiązującym stanem prawnym.
V. Podstawa zbierania danych
Ponieważ cele, dla których przetwarzamy dane (wskazane powyżej) nie wymagają
zidentyfikowania przez nas osoby, której dane dotyczą, zgoda na cookies jest wyrażana
przez Użytkownika poprzez korzystanie z Serwisu przy jednoczesnym poinformowaniu
Użytkownika o plikach cookies (stosowne pouczenie na stronie głównej Serwisu). W
zakresie wykorzystania plików cookies do celów analitycznych przetwarzanie oparte jest na
prawnie uzasadnionym interesie Administratora, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
VI. Przekazywanie danych
Administrator nie przekazuje zgromadzonych danych żadnym osobom trzecim, z
wyłączeniem przypadku gdy takie przekazanie jest konieczne ze względu na uregulowania

prawne ( na wniosek uprawnionych organów państwowych) ) oraz w przypadku gdy osoba
trzecia na zlecenie Administratora realizuje usługę obsługi Serwisu. W przypadku opisanym
w zdaniu poprzedzającym zakres udostępnionych danych jest ograniczony do danych
koniecznych celem wykonania usługi.
Administrator informuje, że dane nie będą przekazywane poza EOG ani udostępniane
organizacjom międzynarodowym a ewentualne udostępnienie danych podmiotom trzecim
może mieć miejsce wyłącznie wówczas, gdy takie prawo lub obowiązek wynika z
powszechnie obowiązujących przepisów (jak w zdaniu pierwszym).

VII. Uprawnienia Użytkowników
Administrator informuje, że każda osoba, której dane Administrator przetwarza ma prawo
do:
 dostępu do danych w szczególności informacji czy Administrator przetwarza jej
dane osobowe i w jakim zakresie;
 sprostowania danych;
 żądania usunięcia jej danych lub ograniczenia ich przetwarzania;
 zgłoszenia sprzeciwu względem dalszego przetwarzania danych;
 wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 przenoszenia danych.

VIII.

Linki

Serwis może zawierać linki do innych podstron ale fakt zamieszczenia linku nie oznacza , że
Administrator ma jakikolwiek wpływ na funkcjonowanie czy zawartość serwisu linkowanego.
Przeciwnie – takie serwisy działają niezależnie od Administratora, Administrator nie sprawuje
kontroli nad przedmiotowymi serwisami, które rządzą się własnymi zasadami funkcjonowania
i ochrony danych. Użytkownik winien mieć świadomość odrębności tych serwisów od
Serwisu i każdorazowo zweryfikować we własnym zakresie politykę odwiedzanej za
pośrednictwem linka witryny internetowej.
IX. Kontakt
W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości w przedmiocie stosowanej polityki
prywatności prosimy o kontakt za pośrednictwem adresu e-mail wskazanego w zakładce
„kontakt” lub drogą pocztową pod adres Administratora wskazany w punkcie 2) Definicji
niniejszej Polityki Prywatności.
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