Postanowienia ogólne
1. Niniejsza Polityka Prywatności (zwana dalej „Polityką Prywatności”) określa sposób
zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych koniecznych do
realizacji usług świadczonych za pośrednictwem aplikacji Dżentelmemy (zwanej dalej
„Aplikacją”).
2. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Administratorem danych osobowych jest
V&P Agencja Reklamowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w
Poznaniu 60-247 przy ul. Nehringa 10 wpisana do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000429425, NIP 77924-07-300.
3. Użytkownikiem jest każda osoba fizyczna korzystająca z usług świadczonych za
pośrednictwem Aplikacji.
4. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że udostępnianie przez niego danych
osobowych jest dobrowolne. Udostępnianie Administratorowi danych osobowych
przez Użytkownika nastąpi po zaakceptowaniu Polityki Prywatności i Regulaminu
podczas rejestracji w aplikacji konkursowej.
5. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są przez Administratora w celu rejestracji
w aplikacji oraz w celu korzystania z usług przez Użytkownika świadczonych w ramach
aplikacji.
6. Niniejszym Użytkownik akceptuje zasady zawarte w Polityce Prywatności i w
Regulaminie.

Dane zbierane w aplikacji
1. Aplikacja służy do dokumentowania i zarządzania zgłoszeniami konkursowymi, stąd
niezbędne są do prawidłowego jej funkcjonowania dane, które aplikacja zbiera i
przetwarza. Aplikacja zbiera i przetwarza poniższe dane: imię, nazwisko, adres e-mail
oraz numer telefonu, jeśli taki został podany podczas rejestracji na platformie Facebook.

Prawa i obowiązki Administratora
1. Administrator zobowiązuje się przetwarzać dane osobowe Użytkownika z
zachowaniem wymogów Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych
osobowych oraz Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą
elektroniczną.
2. Administrator oświadcza, iż postara się, aby zapewnić Użytkownikom wysoki poziom
bezpieczeństwa w zakresie korzystania z serwisu oraz aplikacji. Nie jednak
zagwarantować pełnego bezpieczeństwa transmisji przez Internet. Wszelkie
zdarzenia, mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji należy zgłaszać
Administratorowi na adres poczty elektronicznej: konkurs@vip.com.pl
3. Dane osobowe Użytkownika będą przechowywane tak długo, jak będzie to konieczne
do realizacji przez Administratora usług świadczonych za pośrednictwem Aplikacji.
4. Administrator ma prawo udostępniania danych osobowych Użytkownika: spółkom
zależnym; stronom trzecim w przypadku sprzedaży im całości lub części swoich
udziałów, lub w przypadku fuzji Administratora ze stroną trzecią, lub nabycia
udziałów w firmie przez stronę trzecią; innym podmiotom trzecim, które
zaakceptowały Politykę Prywatności, o ile Administrator zawarł z nim umowę

konieczną do realizacji przez Administratora usług świadczonych za pośrednictwem
Aplikacji; właściwym organom, które zgłoszą konieczność udostępnienia danych
osobowych w oparciu o odpowiednie podstawy powszechnie obowiązującego prawa.

Prawa i obowiązki Użytkownika
1. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych za pośrednictwem
Aplikacji.
2. W przypadku trwałego usunięcia przez Użytkownika danych osobowych, koniecznych
do realizacji przez Administratora usług świadczonych za pośrednictwem Aplikacji,
Użytkownik utraci możliwość korzystania z tych usług.

Strona
4. Administrator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w Polityce Prywatności, o
czym poinformuje Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Postanowienia końcowe
1. Polityka prywatności dostępna jest w aplikacji konkursowej.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszą Polityką prywatności zastosowanie mają
przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz Kodeksu cywilnego.
3. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Administrator, zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa, uprawniony jest do zmiany swojej nazwy (firmy), siedziby lub
formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej, wraz z wynikającymi z tego
tytułu zmianami numerów nadanych przez właściwe rejestry. W celu uniknięcia
wątpliwości powyższe zmiany nie stanowią zmiany niniejszej Polityki prywatności.
4. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszej Polityki prywatności. Zmiana
Polityki prywatności wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia nowego
brzmienia Polityki prywatności na stronie Serwisu oraz poprzez przesłanie właściwej
informacji na adres poczty elektronicznej Użytkownika. Użytkownik składa
oświadczenie woli w zakresie nowego brzmienia Polityki prywatności po zalogowaniu
się do Panelu klienta. Użytkownik powinien złożyć oświadczenie woli w terminie 14
dni od dnia poinformowania go o zmianie Polityki prywatności. Brak odrzucenia
nowego brzmienia Polityki prywatności i usunięcia przez Użytkownika konta z
platformy uznany będzie za akceptację nowej Polityki Prywatności.

