POLITYKA PRYWATNOŚCI
Niniejsza polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych uczestników
konkursu „175 lat Pilsnera” (dalej: „Konkurs”), której organizatorem jest IQ Marketing (Poland) sp. z
o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wiktorii Wiedeńskiej 17, 02-954 Warszawa, wpisana do Rejestru
Przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:
0000013098, NIP: 5251022800, REGON: 011778739, kapitał zakładowy w wysokości 368.900,00
złotych (dalej: „Organizator”), a także zasady zbierania informacji o użytkowniku przez pliki cookies
na stronie konkursowej pod adresem: www.175latpilsnera.pl (dalej: „Strona Konkursowa”).
Regulamin Konkursu (dalej: „Regulamin”) dostępny jest przez cały okres trwania Konkursu na Stronie
Konkursowej oraz w siedzibie Organizatora.
Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu, jak i podmiotem odpowiedzialnym za
przetwarzanie ewentualnych innych danych o charakterze nieosobowym pozostawionych na Stronie
Konkursowej jest Kompania Piwowarska Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu przy ul Szwajcarskiej
11, 61-285 Poznań (dalej: „Administrator”).
Przetwarzanie danych osobowych uczestników Konkursu oraz osób korzystających ze skrzynki
kontaktowej zostanie powierzone IQ Marketing (Poland) sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (adres: ul.
Wiktorii Wiedeńskiej 17, 02-954 Warszawa) na potrzeby przeprowadzenia Konkursu, a także
zapewnienia pełnej funkcjonalności Strony Konkursowej i obsługi skrzynki kontaktowej.
Cel przetwarzania danych osobowych
Przejście bramki wiekowej (podanie daty urodzenia) wymagane jest w celu weryfikacji wieku
użytkownika. Treści zamieszczone na Stronie Konkursowej przeznaczone są dla osób, które ukończyły
18 lat (dotyczą produktów alkoholowych).
Dalsze dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z
przeprowadzeniem Konkursu, zgodnie z jego Regulaminem. Dane osobowe mogą być również
przetwarzane na potrzeby wymiany korespondencji elektronicznej w ramach skrzynki kontaktowej.
Dane o charakterze nieosobowym pozostawione na Stronie Konkursowej będą przetwarzane
wyłącznie w celu zapewnienia pełnej funkcjonalności Strony Konkursowej i dla celów statystycznych.
Dobrowolne podanie danych osobowych
Stronę Konkursową można przeglądać bez konieczności ujawniania swojej tożsamości, gdyż
stosowane pliki cookies nie zbierają danych identyfikujących konkretnego użytkownika.
Korzystanie ze Strony Konkursowej wymaga ukończenia 18 lat. Przed wejściem na Stronę
Konkursową konieczne jest przejście bramki wiekowej poprzez podanie swojej daty urodzenia. Na
podstawie samej daty urodzenia nie będziemy w stanie zidentyfikować użytkowników Strony

Konkursowej. Potwierdzenie wieku jest niezbędne wyłącznie dla celów ochrony małoletnich przed
treściami dostępnymi na Stronie Konkursowej. Alternatywnie, potwierdzenie pełnoletności może
nastąpić przy wykorzystaniu logowania na swój indywidualny profil na portalu społecznościowym
Facebook, przez co rozumie się profil niezablokowany czasowo lub trwale przez Facebook, założony i
prowadzony zgodnie z regulaminem opublikowanym przez Facebook oraz wszystkimi innymi
zasadami, politykami lub wytycznymi Facebooka, nie będący tzw. profilem fikcyjnym, z zastrzeżeniem
że w takim wypadku Administrator uzyskuje dostęp do danych o charakterze publicznym
udostępnionych przez użytkownika na portalu społecznościowym Facebook, w tym m.in.
uwierzytelnionych danych, takich jak: nazwa użytkownika, imię i nazwisko, zdjęcie profilowe,
państwo, miasto rodzinne, adres e-mail, data urodzenia, płeć, imiona i nazwiska znajomych, ich
zdjęcia profile oraz sieci.
W żadnym razie dane osobowe nie będą przetwarzane bez uzyskania uprzedniej zgody na powyższe.
O podanie swoich danych osobowych zostaną Państwo poproszeni na etapie wypełniania formularza
zgłoszeniowego, o którym mowa w Regulaminie, chyba że wcześniej zechcą Państwo skorzystać ze
skrzynki kontaktowej. Do tego momentu Strona Konkursowa będzie jednak pobierać dane operatora
usług internetowych, dane strony, z której nastąpiło przekierowanie oraz poszczególne podstrony,
które są odwiedzane na Stronie Konkursowej. Dane te nie będą wykorzystywane do identyfikacji
Państwa danych osobowych.
W formularzu zgłoszeniowym do Konkursu wymagane jest podanie wyłącznie adresu e-mail. Laureaci
Konkursu zostaną zobowiązani do podania kolejnych danych osobowych w postaci imienia i nazwiska,
adresu zamieszkania oraz numeru telefonu, co wynika z konieczności wysłania nagrody za
pośrednictwem firmy kurierskiej.
Podania danych wymaga również skorzystanie z procedury reklamacyjnej oraz skrzynki kontaktowej.
W reklamacji podać należy imię i nazwisko oraz adres e-mail. W razie pytań dotyczących Konkursu
kierowanych za pośrednictwem skrzynki kontaktowej wystarczające jest podanie adresu e-mail.
Każdorazowo, wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych będzie miało dobrowolny
charakter, z zastrzeżeniem jednak że brak wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych
podanych w formularzu zgłoszeniowym uniemożliwia uwzględnienie zgłoszenia w Konkursie, brak
wyrażenia zgody na przetwarzanie danych podanych w formularzu laureata uniemożliwia wydanie
nagrody oraz umieszczenia danych na liście laureatów w Konkursie.
Uprawnienia w zakresie przetwarzania danych osobowych
W każdym czasie umożliwiamy Państwu dostęp do treści podanych przez siebie danych osobowych.
Mogą Państwo żądać poprawiania swoich danych, jak również ich usunięcia. Zgodę na przetwarzanie
danych osobowych można wycofać w każdym czasie. W razie wątpliwości mogą Państwo również
zwrócić się do Administratora z prośbą o udzielenie informacji co do przysługujących Państwu praw w
zakresie przetwarzania danych osobowych. Wszelką korespondencję związaną z przetwarzaniem
danych osobowych należy kierować na adres:
Kompania Piwowarska Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu
ul. Szwajcarska 11, 61-285 Poznań.

Bezpieczeństwo danych osobowych
Dokładamy wszelkich starań, aby chronić Państwa dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem,
nieautoryzowaną modyfikacją lub usunięciem zebranych danych osobowych. Zapewniamy, że
Państwa dane osobowe i wszelkie inne informacje są z nami bezpieczne. Stosujemy odpowiednie
środki zabezpieczenia danych, w szczególności środki ochrony przed szkodliwym oprogramowaniem.
Do Państwa danych osobowych dostęp ma wyłącznie upoważniony personel, przeszkolony z zakresu
ochrony danych osobowych i zabezpieczeń systemu informatycznego, jak również zobowiązany do
zachowania ścisłej poufności.
Dane rejestrowane automatycznie
Zastrzegamy sobie możliwość automatycznego pobierania danych takich jak: liczba wejść na Stronę
Konkursową, strona, z której nastąpiło przekierowanie, czas wizyty, liczba i rodzaj otwieranych
podstron. Informacje te, jeżeli będą rejestrowane, mogą zostać wykorzystane wyłącznie na potrzeby
zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Strony Konkursowej, a także opracowania ewentualnych
statystyk, co umożliwi poprawę jakości świadczonych przez niego usług i obsługi klientów.
Pliki cookies
Pliki cookies to pliki, które identyfikują oprogramowanie, jakim się Państwo posługują, dostosowują
witrynę do indywidualnych preferencji użytkownika, jak również służą do celów analitycznych i
badawczych. Dzięki zagnieżdżeniu plików cookies na Państwa komputerze widok i funkcjonalność
Strony Internetowej zostaną dostosowane do urządzenia, z którego aktualnie Państwo korzystają. W
trakcie pierwszej Państwa wizyty na Stronie Internetowej zostaną Państwo poproszeni o wyrażenie
zgody na zagnieżdżenie następujących plików cookies:
a)__utma – plik za pomocą którego gromadzone są statystyki dotyczące witryny, analizy zachowań
użytkowników na stronie – plik nie zbiera danych osobowych użytkownika;
b)__utmb – plik za pomocą którego gromadzone są statystyki dotyczące witryny, analizy zachowań
użytkowników na stronie – plik nie zbiera danych osobowych użytkownika;
c)__utmc – plik za pomocą którego gromadzone są statystyki dotyczące witryny, analizy zachowań
użytkowników na stronie – plik nie zbiera danych osobowych użytkownika;
d)__utmz – plik za pomocą którego gromadzone są statystyki dotyczące witryny, analizy zachowań
użytkowników na stronie – plik nie zbiera danych osobowych użytkownika.
Brak wyrażenia zgody umożliwi Państwu korzystanie ze Strony Konkursowej, jednak w ograniczonym
zakresie. Gdyby zmienili Państwo zdanie, w każdej chwili mogą Państwo cofnąć zgodę lub ograniczyć
Organizatorowi dostęp do plików cookies. W tym celu powinni Państwo zmodyfikować ustawienia
swojej przeglądarki internetowej. Organizator zastrzega, że zmiana ustawień może doprowadzić do
nieprawidłowości w funkcjonowaniu Strony Konkursowej na urządzeniu, z którego będą Państwo

aktualnie korzystać, a w skrajnych przypadkach nawet do całkowitego uniemożliwienia korzystania ze
Strony Konkursowej.

