POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI
Ochrona danych osobowych
Niniejsza polityka ochrony prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych, w tym danych
osobowych udostępnianych przez:




uczestników konkursu „Masz to jak w Alior Banku” (dalej: „Konkurs”) organizowanego przez IQ
Marketing (Poland) Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, kierowanego do klientów Alior Bank S.A. z
siedzibą w Warszawie, którego regulamin jest dostępny na stronie internetowej Konkursu pod adresem:
www.masztojakwaliorbanku.pl (dalej: „Regulamin”) – zakres danych osobowych, o których podanie
uczestnik Konkursu może zostać poproszony oraz sposób ich przetwarzania, określa Regulamin;
osoby korzystające w związku z Konkursem z formularza kontaktowego znajdującego się w zakładce
„Kontakt” umieszczonej na stronie internetowej Konkursu pod adresem: www.masztojakwaliorbanku.pl.
W celu korzystania z takiego formularza, osoba korzystająca z niego podaje: imię, nazwisko, adres email.

Administratorem danych osobowych udostępnianych w sposób wskazany powyżej, jest IQ Marketing (Poland) sp.
z o.o., ul. Wiktorii Wiedeńskiej 17, 02-954 Warszawa.
Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Konkursu spółce Alior Bank S.A. z
siedzibą w Warszawie, ul. Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa, na podstawie pisemnej umowy o powierzenie
przetwarzania danych. Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane jedynie do celu
przeprowadzenia Konkursu, zaś dane osobowe osób korzystających z formularza kontaktowego będą
wykorzystywane jedynie do celów przesyłania i otrzymywania informacji w ramach formularza kontaktowego.
Przetwarzanie danych osobowych następuje po dobrowolnym wyrażeniu zgody przez uczestnika Konkursu lub
osobę korzystającą z formularza kontaktowego. Osoba udostępniająca dane osobowe jest informowana o
możliwości dobrowolnego wyrażenia swojej zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych. Każda osoba,
której dane osobowe są przetwarzane, uprawniona jest do dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ma
możliwość ich poprawiania i aktualizacji. W przypadku wniosków związanych z poprawieniem lub usunięciem
danych uczestnik oraz osoba korzystająca z formularza kontaktowego powinna przesłać prośbę na adres: IQ
Marketing (Poland) Sp. z o.o., ul. Wiktorii Wiedeńskiej 17, 02-954 Warszawa lub na adres mailowy:
kontakt@masztojakwaliorbanku.pl.
Anonimowe przeglądanie witryny
Odwiedzanie niniejszej witryny nie wymaga ujawniania nam swojej tożsamości oraz podawania swoich danych
osobowych. W trakcie przeglądania zawartości witryny odbierane są tylko dane operatora usług internetowych,
strona, z której nastąpiło przekierowanie na niniejszą witrynę oraz poszczególne podstrony, które są odwiedzane
na naszej witrynie.
Rejestrowanie
Informacje takie jak liczba wejść na niniejszą witrynę internetową, strona, z której nastąpiło przekierowanie do
niniejszej witryny, czas wizyty, liczba i rodzaj otwieranych podstron, wykorzystane odesłania mogą być
rejestrowane przez spółkę IQ Marketing (Poland) Sp. z o.o., która zastrzega sobie prawo do wykorzystywania
tych informacji wyłącznie do zbiorczych, anonimowych opracowań statystycznych, co pozwoli jej na ulepszanie
produktów, obsługi klienta oraz niniejszej witryny. Dane te nie są łączone z danymi osobowymi użytkownika
niniejszej witryny i nie wykorzystuje ich do identyfikacji użytkownika.
Cookies
Stosowane przez witrynę pliki cookies są bezpieczne dla urządzenia za pomocą którego przeglądana jest
witryna. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez użytkownika i dostosować
witrynę indywidualnie każdemu użytkownikowi, jak również służą do celów analitycznych/badawczych. Cookies
zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas ich przechowywania oraz przypisaną wartość.
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Wyrażenie zgody przy pierwszych odwiedzinach witryny powoduje, iż serwis umieści i będzie miał dostęp do
następujących plików cookies na urządzeniu użytkownika przy użyciu którego wyświetlana jest witryna:
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.
Osoba przeglądająca witrynę ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego
urządzenia za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie z
witryny będzie możliwe, poza funkcjami, które z e swojej natury wymagają plików cookies.
Zarządzanie plikami "cookies"
Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia przeglądarki. Wyłączenie obsługi
plików cookies niezbędnych dla uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika, utrudni
korzystanie z witryny, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze witryny.
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