Polityka prywatności
1. Niniejszy dokument (dalej Polityka) przedstawia informacje dotyczące przetwarzania
danych osobowych użytkowników (dalej Użytkownicy) serwisu dostępnego w domenie
umiem-plywac.pl (dalej jako Serwis), w szczególności wykorzystywania plików cookies, oraz
danych przetwarzanych w związku z kampanią Kinder+Sport Radość z Pływania (dalej
Kampania). Polityka stanowi załącznik do Regulaminu Kampanii (dalej Regulamin). Pojęcia
niezdefiniowane w treści Polityki, a pisane wielką literą mają znaczenie nadane im
Regulaminem.
2. Administratorem danych osobowych Użytkowników, Opiekunów oraz osób składających
reklamacje dotyczące Kampanii, Serwisu lub konkursów organizowanych w ramach
Kampanii i przetwarzanych w celach określonych w ust. 3 jest Ferrero Polska Commercial Sp.
z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 02-952), ul. Wiertnicza 126, wpisana do
rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000492113, posiadająca
kapitał zakładowy w wysokości 30,005,000 zł, posługująca się numerem identyfikacji
podatkowej NIP: 108-001-63-27 (dalej jako Ferrero lub Administrator).

3. Dane osobowe są przetwarzane w następujących celach, zakresach i na
następujących podstawach prawnych:
a) dane niezarejestrowanych lub niezalogowanych użytkowników Serwisu – jak adres IP
użytkownika, konfiguracja przeglądarki, rodzaj urządzenia końcowego, czas trwania sesji
są przetwarzane w celu zapewnienia użytkownikom możliwości korzystania z Serwisu
oraz umożliwienia ewentualnej identyfikacji użytkownika na wypadek konieczności
dochodzenia praw – dane te przetwarzane są w tzw. prawnie uzasadnionych interesach
Administratora tj. prowadzenia Serwisu oraz obrony swoich praw i dochodzenia
roszczeń,
b) dane Opiekunów – jak imię i nazwisko, adres IP, adres poczty elektronicznej, telefon
kontaktowy, dane zawarte na Profilu Opiekuna, w tym dane dotyczące liczby
prowadzonych w ramach Programu grup oraz liczby zawodników w poszczególnych
grupach – dane te są przetwarzane w celu świadczenia Serwisu oraz zapewnienia
poszczególnych funkcjonalności Serwisu (m.in. Profilu Opiekuna i Profili Grup) – dane te
przetwarzane są w celu wykonania umowy,
c) dane Opiekunów - dane o posiadaniu przez Opiekuna wymaganych prawem uprawnień
do prowadzenia zajęć z nauki pływania dla dzieci, adres do wysyłki pakietu startowego,
informacje dotyczące Grup – dane te są przetwarzane w celu zapewnienia uczestnictwa
w Kampanii i Programie – dane te przetwarzane są na podstawie zgody Opiekuna,
d) informacje o tym czy Opiekun brał udział w poprzednich edycjach kampanii – dane te
pochodzą od Organizatora - Generations Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.
k. z siedzibą w Warszawie (01-523), przy ul. Śmiałej 31A (”Organizator”) – dane te
zostały udostępnione Administratorowi i są przetwarzane w celu zapewnienia
świadczeń Opiekunom zgodnie z Regulaminem tj. w tzw. prawnie uzasadnionych
interesach Administratora polegających na zapewnieniu Opiekunom uczestniczącym w
Kampanii po raz pierwszy pakietu startowego,
e) dane Opiekunów uczestniczących w konkursach organizowanych w ramach Kampanii –
imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, telefon kontaktowy, inne dane dotyczące
spełniania warunków konkursu, są przetwarzane w celu udziału i rozstrzygnięcia
konkursu oraz wydania nagród – dane te przetwarzane są na podstawie zgody Opiekuna,
f) dane zwycięzców konkursów organizowanych w ramach Kampanii – imię i nazwisko,
adres poczty elektronicznej, telefon kontaktowy oraz wymagane przepisami prawa dane
do rozliczenia podatkowego nagrody w konkursie, są przetwarzane w celu prowadzenia

ewidencji wydanych nagród zwycięzcom – dane te są niezbędne w celu wypełnienia
obowiązku prawnego wynikającego z prawa podatkowego,
g) dane osób wnoszących reklamacje dotyczące Kampanii, Serwisu, konkursu w ramach
Kampanii – imię i nazwisko, adres korespondencyjny, adres poczty elektronicznej, treść
reklamacji i odpowiedzi udzielonej na reklamację, są przetwarzane w celu rozpatrzenia
i odpowiedzi na reklamację – dane te przetwarzane są w tzw. prawnie uzasadnionych
interesach Administratora tj. rozwiązania sporów z osobą wnoszącą reklamacje w
sposób polubowny na etapie przedsądowym,
h) dane Opiekunów – imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej – dane te są
przetwarzane w celu przesyłania informacji marketingowych i promocyjnych Ferrero, w
tym dotyczących innych kampanii Kinder+Sport, jak również kolejnych edycji kampanii
Kinder+Sport Radość z Pływania (czyli tzw. informacji handlowych i marketingu
bezpośredniego odnośnie tych kampanii), które będą przesyłane e-mailem Opiekunom
na podany przez nich adres (czyli za pośrednictwem tzw. środków komunikacji
elektronicznej na tzw. telekomunikacyjne urządzenia końcowe Opiekunów) – dane te
przetwarzane są na podstawie zgód Opiekuna.
4. Podanie danych osobowych, o których mowa w ust. 4 pkt b) jest niezbędne do Rejestracji i
stanowi warunek zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Rejestracja i
podanie danych osobowych o których mowa w ust. 4 pkt c) jest dobrowolne, ale ich
niepodanie uniemożliwia uczestnictwo w Programie i Kampanii. Opiekun uczestniczący w
konkursie organizowanym w ramach Kampanii jest zobowiązany do podania danych
osobowych o których mowa w ust. 4 pkt d) Polityki, a ich niepodanie uniemożliwia udział w
konkursie. Osoba wnosząca reklamację dotyczącą Kampanii, Serwisu lub konkursu
organizowanego w ramach Kampanii jest zobowiązana do podania swoich danych
osobowych umożliwiających jej identyfikację, kontakt z nią i treść reklamacji, a ich
niepodanie uniemożliwia rozpatrzenie reklamacji. Opiekun nie jest zobowiązany do podania
danych osobowych w celu otrzymywania informacji dotyczących innych kampanii
Kinder+Sport, a także ewentualnych kolejnych edycji kampanii Kinder +Sport Radość z
Pływania.
5. Administrator udostępnia dane osobowe Użytkowników: 1) osobie, której dane dotyczą, 2)
podmiotom, którym powierza przetwarzanie danych tj. Organizatorowi, który wykonuje w
imieniu Administratora czynności związane z obsługą Serwisu, Kampanii i Konkursów, i
dalszych przetwarzających Organizatora świadczących usługi: hostingu tj nazwa.pl sp. z o.o.
i administrowania Serwisem tj nethuns Sebastian Łoza, a nadto, 4) w przypadku osób
wnoszących reklamację, na którą odpowiedź jest wysyłana pocztą tradycyjną – Poczcie
Polskiej; oraz 5) w przypadku zwycięzców konkursów organizowanych w ramach Kampanii właściwym urzędom skarbowym.
6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania Kampanii, z następującymi
zastrzeżeniami:
a. dane zwycięzców konkursów organizowanych w ramach Kampanii będą
przechowywane do czasu przedawnienia zobowiązań podatkowych dotyczących
uzyskanych przez nich nagród;
b. dane Opiekunów będą przechowywane do czasu usunięcia Profilu Opiekuna, chyba że
został on usunięty zgodnie z Regulaminem w związku z jego naruszeniami dokonanymi
przez Opiekuna. W takim przypadku dane Opiekuna będą przechowywane przez czas
niezbędny do ustalenia jego odpowiedzialności zgodnie z przepisami prawa, w tym
obrony praw lub dochodzenia ewentualnych roszczeń;
c. dane niezalogowanych użytkowników – w przypadku naruszeń, których się dopuścił
użytkownik w związku z korzystaniem z Serwisu, będą przechowywane przez czas
niezbędny do jego zidentyfikowania oraz ustalenia jego odpowiedzialności zgodnie z
przepisami prawa, w tym obrony praw lub dochodzenia ewentualnych roszczeń.

7. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich
sprostowania, a także w przypadkach wskazanych przepisami prawa – usunięcia,
ograniczenia przetwarzania i prawo do przenoszenia danych. Administrator może odmówić
usunięcia danych osobowych, m.in. jeżeli Użytkownik naruszył obowiązujące przepisy
prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i
ustalenia odpowiedzialności Użytkownika przez organy wymiaru sprawiedliwości.
8. Osoba, której dane dotyczą ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn
związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych
osobowych opartego na prawnie uzasadnionym interesie Administratora.
9. Osoba, której dane dotyczą, ma także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed
jej cofnięciem.
10. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy
lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli sądzi, że przetwarzanie danych
osobowych jej dotyczące narusza Rozporządzenie.
11. Ferrero nie wykorzystuje zautomatyzowanych systemów do podejmowania decyzji wobec
osób, których dane dotyczą (w tym do ich profilowania).
12. Na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika Administrator (w imieniu którego
działa Organizator) może wysyłać informacje dotyczące Serwisu lub inne wskazane w treści
Regulaminu dotyczące Kampanii, w tym powiadomienia dotyczące uczestnictwa w
konkursach organizowanych w ramach Kampanii, a za zgodą Opiekuna również informacje
dotyczące innych kampanii Kinder+Sport.
13. Serwis wykorzystuje pliki cookies, czyli pliki tekstowe przechowywane w urządzeniu, którym
posługuje się Użytkownik. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
a) umożliwienia Użytkownikom korzystania z Serwisu,
b) zapewnienia bezpieczeństwa (np. w celu wykrycia nieuprawnionego logowania),
c) analizy sposobu korzystania z Serwisu,
d) dostosowania zawartości Serwisu do preferencji osób korzystających z Serwisu.
14. Pliki cookies przechowywane są w urządzeniu, którym posługuje się Użytkownik, w
zależności od ich przeznaczenia, do chwili wylogowania się Użytkownika lub zakończenia
sesji przeglądarki lub do chwili usunięcia plików cookies z pamięci urządzenia lub przez czas
określony w tych plikach. Przechowywane pliki cookies pochodzą zarówno bezpośrednio od
Administratora, jak i od osób trzecich tj. Google Inc. (wskazane w pkt c) powyżej).
15. Część plików cookies wykorzystywanych przez Serwis jest niezbędna dla jego prawidłowego
działania. Wiele przeglądarek domyślnie dopuszcza automatyczne zapisywanie i
przechowywanie plików cookies w urządzeniu. Ustawienia i zmiany zasad przechowywania
plików cookies dokonuje się w ustawieniach przeglądarki internetowej.
16. Rejestracja w Serwisie, a następnie logowanie się do Serwisu oznaczają umieszczenie w
urządzeniu Użytkownika plików cookies niezbędnych dla prawidłowego działania Serwisu.
W pozostałym zakresie odmowa zgody na przechowywanie plików cookies, w tym dokonana
za pomocą ustawień przeglądarki internetowej, nie wyłącza możliwości korzystania z
Serwisu, choć może wpływać na sposób jego działania.
17. Niniejsze zasady mogą ulec zmianie w przypadku zmiany zasad działania Serwisu lub zmian
w przepisach prawa regulujących kwestie ochrony prywatności.
18. Osoba, której dane dotyczą może zgłaszać do Ferrero Polska Commercial Sp. z o.o. pytania i
żądania dotyczące przetwarzania jej danych osobowych, w tym dotyczące praw o których
mowa w pkt. 8-10 powyżej. Korespondencję można kierować do inspektora ochrony danych
osobowych pod adres Ferrero Polska Commercial sp. z o.o. ul. Wiertnicza 126, 02-952
Warszawa z dopiskiem na kopercie „dane osobowe - Kinder+Sport Radość z Pływania” lub
na adres e-mail inspektora ochrony danych osobowych iod.polska@ferrero.com, w temacie
wiadomości wpisując „Kinder+Sport Radość z Pływania”.

