Polityka prywatności
dotycząca aplikacji
Ochrona prywatności
Dane osobowe użytkowników aplikacji, do których aplikacja uzyskuje dostęp zgodnie z funkcjonalnością serwisu społecznościowego
Facebook, traktujemy z dużą starannością i zgodnie z wymogami odpowiednich przepisów prawa. Poniżej przedstawiamy najważniejsze
informacje dotyczące Państwa danych, w tym również danych osobowych.
Niniejsza polityka prywatności została opracowana przez Administratora aplikacji Vitax - Faster & Better spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Skrzetuskiego 34, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem 0000436828, o kapitale zakładowym w wysokości 303.000,00 złotych, NIP 521-36-35-305.

Czy gromadzimy dane?
Aplikacja pobiera dane zgromadzone w Twoim koncie na portalu Facebook. Zgodnie z funkcjonalnością serwisu Facebook skorzystanie
z aplikacji wymaga udzielenia zezwolenia podmiotowi zarządzającemu aplikacją na dostęp do Twoich podstawowych danych i wszystkich
innych informacji, które udostępniasz wszystkim innym użytkownikom serwisu Facebook.
Dlatego też poprosimy Cię o udzielenie pozwolenia na uzyskanie przez aplikację dostępu do poniższych danych z twojego profilu
Facebook.
Dane profilowe Facebook, do których aplikacja uzyskuje dostęp, po udzieleniu Twojej zgody:

•

Dostęp do podstawowych informacji o mnie – Dotyczy imienia i nazwiska, zdjęcia profilowego, płci, sieci
i nazwy użytkownika, listy znajomych i wszystkich innych informacji, które udostępniasz w profilu.

•
•

Wysyłanie wiadomości e-mail – aplikacja będzie mogła wysłać wiadomość e-mail na Twój adres e-mail
Publikowanie na Twojej tablicy – Aplikacja może publikować statusy, notatki, zdjęcia i filmy na Twojej tablicy.

Użytkownik Aplikacji ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za treść publikowanych w serwisie Facebook danych. Kategorycznie
zabronione jest zamieszczanie treści o charakterze bezprawnym, naruszającym w jakikolwiek sposób obowiązujące prawo, wzywającym
do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, a także w sposób zawierający treści pornograficzne, pochwalający faszyzm, nazizm,
komunizm, propagujący przemoc, obrażający uczucia religijne, naruszający prawa innych osób, rozpowszechniający wizerunek osób
bez zezwolenia.
Wszystkie zebrane dane zostaną usunięte po zakończeniu konkursu.

Wykorzystanie ciasteczek („cookies”)
Aplikacja może wykorzystywać pliki cookies , które służą identyfikacji Twojej przeglądarki podczas korzystania z naszej aplikacji, abyśmy
wiedzieli jaką stronę Ci wyświetlić. Pliki cookies przesyłane są do urządzenia z którego korzystasz i instalowane w Twojej przeglądarce,
w celu zbierania danych o korzystaniu przez Ciebie z Aplikacji. Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych.

W jaki sposób zabezpieczamy Twoje dane osobowe?
Korzystamy z rozwiązań sprzętowych i programowych, które realizują narzucone przez ustawę o ochronie danych osobowych wymagania
właściwego zabezpieczenia Twoich danych osobowych. W szczególności stosujemy środki techniczne uniemożliwiające dostęp osób
nieupoważnionych do Twoich danych osobowych.

Zmiany naszej polityki prywatności.
Informujemy, że w każdej chwili masz dostęp i prawo poprawiania udostępnionych nam danych osobowych.
Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na tej stronie,
pod odpowiednim linkiem.
W razie dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności, prosimy o kontakt bezpośredni z Administratorem aplikacji.
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POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU
INTERNETOWEGO WWW.VITAX.PL
1.

Administratorem strony internetowej www.vitax.pl („Serwis internetowy”) jest Tata Global Beverages Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Żołny 33, 02-815 Warszawa, wpisana
do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000030868, NIP 527-00-24-800, REGON 010611629, kapitał zakładowy w wysokości 18 969 400,00 zł
(„Administrator”).

2.

Serwis internetowy nie zbiera żadnych informacji, w tym danych osobowych użytkowników, z wyjątkiem
informacji zawartych w plikach cookies.

3.

Serwis internetowy wykorzystuje pliki cookies. Pliki cookies podczas wizyty użytkownika w Serwisie
internetowym przesyłane są do urządzenia, z którego korzysta użytkownik i zapisywane w jego przeglądarce.
Podczas ponownej wizyty użytkownika w Serwisie internetowym pliki cookies pozwalają na śledzenie historii
działania użytkownika w Serwisie internetowym. Pliki cookies nie przechowują danych osobowych.

4.

Ustawienia dotyczące plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki internetowej użytkownika.

5.

Serwis internetowy korzysta z aplikacji Google Analytics, udostępnionej przez Google Inc. („Google”) w celu
analizowania wykorzystania stron internetowych, za pomocą plików cookies.

6.

Informacje generowane przez pliki cookies (w tym numer IP Użytkownika) przekazywane są Google
i przechowywane na serwerach Google w Stanach Zjednoczonych. Google przechowuje informacje po
nadaniu im anonimowego charakteru, w szczególności Google nie łączy numeru IP użytkownika z żadnymi
danymi, będącymi w jej posiadaniu z jakiegokolwiek innego tytułu.

7.

Google wykorzystuje przekazane informacje wyłącznie do oceny sposobu korzystania użytkownika z Serwisu
internetowego i do sporządzania raportów z działalności Serwisu internetowego (np. ruchu w Serwisie
internetowym) dla Administratora. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli
będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają
takie informacje w imieniu Google.

8.

Administrator nie wykorzysta ani nie zezwoli osobom trzecim na wykorzystanie Google Analytics w celu
śledzenia lub gromadzenia jakichkolwiek informacji, które umożliwiałyby ustalenie tożsamości użytkowników
Serwisu internetowego.

9.

Korzystając z Serwisu internetowego użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Google dotyczących
go danych w sposób i w celach określonych powyżej.
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