
Polityka Prywatności

I. Informacje ogólne
Niniejszym, szanując Państwa prywatność, udostępniamy niniejszą Politykę 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).

Dokument i treści w nim zawarte odnoszą się do strony internetowej www.lavazzawosp.pl (dalej:

Witryna).

1. Kto jest Administratorem danych osobowych?

Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka Enyo Nemetica Grupa Sp. z o.o. z siedzibą w

Warszawie (00-819) ul. Złota 61/100 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Sądowego XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Warszawie, pod numerem KRS

0000666647, NIP: 5272798871.

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:

biuro@enyo.co

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.

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”)

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”).
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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.
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