Polityka prywatności
Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w ramach
dedykowanej strony internetowej pod adresem www.smakbeztroski.pl (zwanej
dalej „Serwis”) jest Dan Cake Polonia Sp. z o.o, z siedzibą przy ul.
Transportowców 15 w Chrzanowie, wpisana do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia Wydział XII
Gospodarczy KRS pod nr 0000029632, NIP 6280010177, REGON: 271730978
(dalej: „Administrator” lub „Dan Cake”).
Niniejsza polityka prywatności ma na celu prawidłowe poinformowanie Państwa o
zasadach przetwarzania danych osobowych w ramach Serwisu w związku ze
zmianami, jakie w zakresie ochrony danych wprowadza rozporządzenie 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”), a także w związku z uchwaleniem nowej ustawy o ochronie danych
osobowych z dnia 10 maja 2018r.
Jeśli macie Państwo jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące przetwarzania
danych osobowych, prosimy o kontakt mailowy na adres iodo@dancake.pl.

Czyje dane przetwarzamy i skąd je uzyskaliśmy?
1. Serwis stanowi dedykowaną stroną internetową utworzoną w celu
przeprowadzenia konkursu organizowanego przez Dan Cake. Za pośrednictwem
Serwisu dokonywana jest m.in. rejestracja uczestników konkursu (zwani dalej
łącznie „Użytkownikami”), zgłaszanie przez nich prac konkursowych oraz
ogłaszanie wyników. Szczegóły konkursu określone zostały w Regulaminie
dostępnym w Serwisie.
2. Wszelkie dane osobowe Użytkowników przekazali oni bezpośrednio
Administratorowi w trakcie rejestracji i późniejszego korzystania z Serwisu.

Jakie dane osobowe przetwarzamy? W jakim celu i na jakiej
podstawie?
1. Dane osobowe uzyskane od Użytkowników w ramach Serwisu przetwarzane
będą jedynie w celu prawidłowego przeprowadzenia konkursu zorganizowanego
przez Dan Cake, w tym w szczególności:
a) przeprowadzenia rejestracji uczestników
b) kontaktu z Użytkownikami
c) wyboru zwycięskich prac
d) kontaktu ze zwycięzcami
e) przekazania nagród

f) wykonania ewentualnych obowiązków podatkowych przez Dan Cake
wynikających z przepisów prawa
g) publikacji informacji o zwycięskich pracach i ich autorach w Serwisie i
odpowiedniej stronie w portalu społecznościowym.
2. W zakresie danych osobowych Użytkowników Administrator przetwarza
wyłącznie kategorie danych przekazane przez Użytkowników, a to w
szczególności:
a) imię i nazwisko
b) adres e-mail
c) numer telefonu
d) adres zamieszkania (dotyczy zwycięzców)
e) PESEL (dotyczy zwycięzców)
f) pliki cookies i inne technologie śledzące
g) logi serwera.

Przez jaki czas będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe?
Pragniemy zapewnić, że Administrator nie będzie przechowywał Państwa danych
osobowych dłużej niż będzie to konieczne do osiągnięcia celów, do jakich dane
zostały zgromadzone lub dłużej niż jest to określone prawem.

Kto będzie przetwarzał Państwa dane osobowe?
W celu właściwego przeprowadzenia konkursu w ramach Serwisu Dan Cake
korzysta z wyspecjalizowanego podmiotu trzeciego – agencji reklamowej, któremu
powierzone zostało przetwarzanie danych osobowych w oparciu o stosowną
umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Jak dbamy o bezpieczeństwo danych osobowych?
Zarówno Administrator jak i podmiot przetwarzający dane osobowe w ramach
Serwisu zapewnia ochronę tych danych i podejmuje środki ich ochrony zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa, o których mowa m.in. w art. 32 RODO. W tym
celu stosują środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę
przetwarzanych danych osobowych, aby uzyskać odpowiedni stopień
bezpieczeństwa.

Czym są pliki „cookies”? Czy Serwis korzysta z plików „cookies?”

Tak, Serwis korzysta z plików „cookies”, czyli popularnych „ciasteczek”.
Użytkownik bowiem uzyskuje dostęp do Serwisu za pomocą elektronicznego
urządzenia wraz z oprogramowaniem (dalej – „Urządzenie”), gdzie pliki te są
zapisywane, jeśli ustawienia przeglądarki internetowej na to zezwalają. Cookies
(ciasteczka) to nic innego, jak dane tekstowe gromadzone w formie plików
zamieszczanych na Urządzeniu Użytkownika. Możemy je podzielić na:
– Cookies wewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia
Użytkownika przez system teleinformatyczny Serwisu;
– Cookies zewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia
Użytkownika przez systemy teleinformatyczne Serwisów zewnętrznych;
– Cookies sesyjne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika
przez Serwis lub Serwisy zewnętrzne podczas jednej sesji danego Urządzenia. Po
zakończeniu sesji pliki są usuwane z Urządzenia Użytkownika.
– Cookies trwałe – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika
przez Serwis lub Serwisy zewnętrzne do momentu ich ręcznego usunięcia.
Pliki nie są usuwane automatycznie po zakończeniu sesji Urządzenia, chyba że
konfiguracja Urządzenia Użytkownika jest ustawiona na tryb usuwanie plików
Cookie po zakończeniu sesji Urządzenia.

Czy pliki „cookies” są bezpieczne?
Mechanizmy składowania i odczytu Cookies nie pozwalają na pobieranie
jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia
Użytkownika. Przeniesienie na Urządzenie Użytkownika wirusów, koni trojańskich
oraz innych robaków jest praktycznie niemożliwe. W związku z tym:
– Cookies wewnętrzne – zastosowane przez Administratora Cookie wewnętrzne są
bezpieczne dla Urządzeń Użytkowników;
– Cookie zewnętrzne – za bezpieczeństwo plików Cookie pochodzących od
partnerów Serwisu Administrator nie ponosi odpowiedzialności.
Lista partnerów zamieszczona jest w poniżej.

Polityka plików „cookies”; Cele, do których wykorzystywane są
pliki „Cookie”
– Marketing i reklama – Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystują pliki
Cookie do celów marketingowych oraz serwowania reklam Użytkowników.
– Dane statystyczne – Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystują pliki
Cookie do zbierania i przetwarzania danych statystycznych takich jak np. statystyki
odwiedzin, statystyki Urządzeń Użytkowników czy statystyki zachowań
użytkowników. Dane te zbierane są w celu analizy i ulepszania Serwisu.
– Serwowanie usług multimedialnych – Administrator oraz Serwisy zewnętrzne
wykorzystują pliki Cookie do serwowania Użytkownikom usług multimedialnych.
– Usługi społecznościowe – Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystują
pliki Cookie do wsparcia usług społecznościowych.

Serwisy zewnętrzne
Administrator współpracuje z następującymi serwisami zewnętrznymi, które mogą
zamieszczać pliki Cookie na Urządzeniach Użytkownika:
– Google Analytics;
– Google AdSense;
– Google AdWords;
– Google+;
– Facebook;
– Youtube;
– Instagram;

Czy istnieje możliwości określenia warunków przechowywania i
uzyskiwania dostępu na Urządzeniach Użytkownika przez Serwis i
Serwisy zewnętrzne?
Tak. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron
internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie
plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Ustawienia te mogą zostać
zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę
plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich
każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe
informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w
ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej) lub na stronie:
http://jakwylaczyccookie.pl. Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć
wszelkie zapisane do tej pory pliki Cookie korzystając z narzędzi Urządzenia
Użytkownika, za pośrednictwem którego Użytkownik korzysta z usług Serwisu.
Należy przy tym pamiętać, że ograniczenie zapisu i dostępu do plików Cookie na
Urządzeniu Użytkownika może spowodować nieprawidłowe działanie niektórych
funkcji Serwisu. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za
nieprawidłowo działające funkcje Serwisu, w przypadku gdy Użytkownik
ograniczy w jakikolwiek sposób możliwość zapisywania i odczytu plików Cookie.

W jaki sposób przetwarzamy dane osobowe użytkowników?
Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane wyłącznie w zakresie kategorii
osób i kategorii danych oraz celów wskazanych w niniejszej polityce prywatności.
Dostępne w Serwisie funkcjonalności pozwalają na połączenie się za jego
pośrednictwem z aplikacjami serwisów zewnętrznych takich jak portale
społecznościowe Facebook, Instagram czy serwis internetowy Youtube. Nie
przetwarzamy danych osobowych udostępnionych przez Użytkowników
podmiotom zewnętrznym. Nie mamy też wpływu na charakter i zakres
przetwarzania danych osobowych Użytkowników przez te podmioty. Do wysyłania
wiadomości e-mail do Uczestników Konkursu używamy serwisu MailChimp,
udostępniamy więc dane osobowe firmie Rocket Science Group z siedzibą przy
675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308. W związku z
korzystaniem z systemu MailChimp dochodzi do przekazania danych osobowych

do państwa trzeciego, tj. do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA). MailChimp
posiada wszelkie zabezpieczenia i procedury spełniające wymogi RODO, jest
zgodny z programem Tarcza Prywatności EU-USA i Szwajcaria-USA
Departamentu Handlu Stanów Zjednoczonych dotyczącym zbierania,
wykorzystania i przechowywania danych osobowych przesyłanych z Unii
Europejskiej do USA. Posiada certyfikat Tarczy Prywatności. Agencja
koordynująca konkurs wymieniona w pkt. “Kto będzie przetwarzał Państwa dane
osobowe?” poprzez akceptację warunków korzystania z serwisu i Data Processing
Addendum posiada umowę powierzenia przetwarzania z Rocket Science Group z
siedzibą przy 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308. Aby
zapoznać się z zasadami przetwarzania danych osobowych Użytkowników przez
serwisy zewnętrzne, muszą Państwo zapoznać się z ich dokumentacją dotyczącą
prywatności.

Jakie Użytkownikowi przysługują prawa w związku z
przetwarzaniem danych osobowych?
1. Użytkownikom przysługuje prawo:
a) dostępu do danych;
b) sprostowania danych;
c) usunięcia danych;
d) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych;
e) żądania ograniczenia przetwarzania danych;
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
g) prawo do przeniesienia danych;
h) złożenia skargi na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych do
organu nadzorczego w trybie i na zasadach przewidzianych w ustawie o ochronie
danych osobowych z dnia 10.05. 2018 r.
2. Użytkownik Serwisu może skorzystać z powyższych uprawnień poprzez
przesłanie pisemnego wniosku na adres mailowy iodo@dancake.pl bądź listownie
na adres Administratora.

Zmiany i aktualizacja polityki prywatności
Informujemy Państwa, że niniejsza polityka bezpieczeństwa może ulegać
zmianom, aby zapewnić Użytkownikom Serwisu możliwie najpełniejszą ochronę w
zakresie przetwarzania danych osobowych. W związku z tym zalecamy bieżące
śledzenie ewentualnych zmian. Wprowadzone zmiany w Polityce Cookie zawsze
będą publikowane na tej stronie i będą obowiązywać od dnia ich publikacji.

Polityka Prywatności Informacja RODO dotyczące
fanpage’a Dan Cake Polonia na portalu
społecznościowym Facebook
I Administratorem Państwa danych osobowych jest:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dan Cake Polonia Sp. z o.o. z
siedzibą 32-500 Chrzanów, ul. Transportowców 15, tel. 0048 32 626 39 00.
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych; P. Aneta Nędza, z którą
można się skontaktować pod adresem iodo@dancake.pl.

II Informacje ogólne:
1. Działanie naszego fanpage’a jest zgodne z wymogami, które są zawarte
w regulaminie Facebooka.
2. Informacje zawarte na Państwa profilu oraz aktywności wynikające z jego
użytkowania są bezpośrednio administrowane przez Facebook.
3. Administrujemy Państwa dane tylko i wyłącznie na potrzebny odpowiedzi
na Państwa pytania, komentowanie wpisów oraz komunikacji
z użytkownikami w ramach prowadzonej przez nas działalności oraz treści
przez nas udostępnionych.
4. Dane osobowe zbierane poprzez komunikację z użytkownikami
przetwarzamy tylko na potrzeby udzielenia odpowiedzi, jeśli istnieje taka
konieczność.
5. Państwa aktywność związana z korzystaniem z naszego fanpage’a nie jest
archiwizowana przez nas poza serwisem Facebook.
6. Nie mamy kontroli nad tym, jakie dane gromadzi dostawca wtyczek lub stron
serwisów społecznościowych i jak je przetwarza. Aby uzyskać informacje
na temat celu i zakresu gromadzenia danych, w tym także plików cookies
tam stosowanych, ich dalszego przetwarzania i wykorzystywania
przez zewnętrznych dostawców oraz przysługujących Państwu praw
oraz opcji ustawień ochrony prywatności tych dostawców, mogą Państwo
zapoznać się z informacją o ochronie danych odpowiedniego dostawcy:
Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA
https://pl-pl.facebook.com/privacy/explanation.

III Cel i zakres przetwarzanych danych, podstawa prawna:
Administrator przetwarza dane osobowe osób, które:
1. dokonały subskrypcji fanpage poprzez kliknięcie ikony „Lubię to” lub
„Obserwuj”,
2. opublikowały swój komentarz pod którymkolwiek z postów zamieszczonych
na fanpage’u,
3. wysłały wiadomość.

Dane osobowe przetwarzane są w celu prowadzenia fanpage’a pod nazwą Dan
Cake Polska na portalu społecznościowym Facebook, na warunkach oraz na
zasadach określonych przez Facebook i informowania za jego pomocą o
aktywności Administratora, promowaniu działań spółki, różnych wydarzeń,
budowaniu
i utrzymaniu społeczności związanej z Administratorem oraz w celu komunikacji
za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności serwisu Facebook (komentarze,
chat, wiadomości), co stanowi prawnie uzasadniony interes (podstawa z art. 6 ust. 1
lit f. RODO). Państwa dane osobowe przetwarzane mogą być również na podstawie
odrębnie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody i przez czas
do wycofania zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit a RODO).
Administrator danych osobowych będzie przetwarzał następując dane:
1. podstawowe dane identyfikacyjne (zazwyczaj zawierające imię i nazwisko)
w zakresie opublikowanym przez Państwa na Państwa własnym profilu na
portalu społecznościowym Facebook,
2. dane opublikowane przez Państwa na profilu Facebook;
3. zdjęcie profilowe (dzięki niemu w niektórych przypadkach możemy poznać
Państwa wizerunek);
4. inne zdjęcia (które również mogą przedstawiać wizerunek) wynikające
z relacji fanpage – użytkownik. Umieszczanie zdjęć pod naszymi postami
jest z Państwa strony dobrowolne;
5. treść Państwa komentarzy oraz treść rozmowy prowadzonej przez aplikację
Messenger;
6. anonimowe dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpage’a
dostępne za pomocą funkcji „Facebook Insights” udostępnionej przez
Facebooka stosownie do niepodlegających zmianie warunków korzystania z
sewisu Facebook, gromadzone dzięki plikom szpiegującym (zwanym
„plikami cookies”), z których każdy zawiera niepowtarzalny kod
użytkownika, który można powiązać z danymi połączenia użytkowników
zarejestrowanych na Facebooku, a który zostaje pobrany i przetworzony w
chwili otwarcia fanpage’a.

IV Odbiorcy danych:
1. W zakresie fanpage’a, w związku ze specyfiką portalu Facebook, informacje
o osobach obserwujących fanpage’a, o polubieniach, a także treści
komentarzy, posty i inne informacje dostarczane przez użytkowników są
jawne.
2. Państwa dane możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:
– podmiotom, z których korzystamy przy przetwarzaniu danych, z którymi
zawarliśmy umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych;
– podmiotom, którym jesteśmy zobowiązani przekazać Państwa dane na
podstawie obowiązujących przepisów prawa;

3. właścicielowi portalu społecznościowego Facebook na niepodlegających
zmianie zasadach dotyczących danych określonych przez Facebook
dostępnych pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy.
4. Jednocześnie informujemy, że nie przekazujemy Państwa danych poza teren
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem ponadnarodowego
charakteru przepływu danych w ramach serwisu Facebook. Serwis Facebook
może przekazywać Państwa dane poza teren Europejskiego Obszaru
Gospodarczego. Jednocześnie wskazujemy, iż Facebook posiada certyfikat
EU-US-Privacy Shield. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją
Europejską ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych
w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield.

V Okres przechowywania danych:
Państwa dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych
celów:
1. informacje na temat użytkowników, które posiadamy w wiadomościach
prywatnych będą przechowywane na czas odpowiedzi na Państwa pytania;
2. w przypadku informacji, które posiadamy w ramach udostępnionych
przez Państwa komentarzy, będą one dostępne na naszym serwisie do czasu
usunięcia ich przez autora;
3. Państwa dane osobowe gromadzone przez Facebook tj. historia wpisów,
historia aktywności w aplikacji Messenger, historia aktywności poprzez
aplikację Instagram podlega retencji na zasadach określonych regulaminem
Facebooka;
4. dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu
Administratora będą przetwarzane do czasu skutecznego złożenia sprzeciwu
lub ustania tego interesu,
5. dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpage’a dostępne
za pomocą funkcji „Facebook Insights” będą przetwarzane przez czas
dostępności tych danych w serwisie Facebook wynoszący 2 lata;
6. dane przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu cofnięcia
zgody.

VI Prawa osób, których dane dotyczą:
Przysługuje Państwu:
1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
3. prawo do usunięcia danych;
4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
6. prawo do przenoszenia danych;
7. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;

8. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z
siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, z którym można kontaktować się w
następujący sposób:
1. listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;
2. przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie
https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt;
3. telefonicznie: (22) 531 03 00.

VII Dobrowolność podania danych i konsekwencje ich nie
podania:
Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją nie podania
danych będzie brak możliwości przeglądania fanpage’a lub pozostawiania
komentarzy.

Polityka Prywatności Informacja RODO dotyczące
fanpage’a Dan Cake Polonia na portalu
społecznościowym Instagram
I Administratorem Państwa danych osobowych jest:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dan Cake Polonia Sp. z o.o. z
siedzibą 32-500 Chrzanów, ul. Transportowców 15, tel. 0048 32 626 39 00.
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się
skontaktować pod adresem iodo@dancake.pl.

II Informacje ogólne:
1. Działanie naszego fanpage’a jest zgodne z wymogami, które są zawarte w
regulaminie Instagram. Serwis Instagram jest jednym z produktów
Facebooka dostarczanych przez spółkę Facebook Ireland Limited.
Regulamin stanowi umowę pomiędzy użytkownikiem, a Facebook Ireland
Limited.
2. Administrujemy Państwa dane tylko i wyłącznie na potrzebny odpowiedzi na
Państwa pytania, komentowanie wpisów oraz komunikacji z użytkownikami
w ramach prowadzonej przez nas działalności oraz treści przez nas
udostępnionych.
3. Dane osobowe zbierane poprzez komunikację z użytkownikami
przetwarzamy tylko na potrzeby udzielenia odpowiedzi, jeśli istnieje taka
konieczność.
4. Państwa aktywność związana z korzystania z naszego fanpage’a nie jest
archiwizowana przez nas poza serwisem Facebook.
5. Nie mamy kontroli nad tym, jakie dane gromadzi dostawca wtyczek lub stron
serwisów społecznościowych i jak je przetwarza. Aby uzyskać informacje na

temat celu i zakresu gromadzenia danych, w tym także plików cookies tam
stosowanych, ich dalszego przetwarzania i wykorzystywania przez
zewnętrznych dostawców oraz przysługujących Państwu praw oraz opcji
ustawień ochrony prywatności tych dostawców, mogą Państwo zapoznać się
z informacją o ochronie danych odpowiedniego dostawcy: pod adresem:
https://help.instagram.com.

III Cel i zakres przetwarzanych danych, podstawa prawna:
Administrator przetwarza dane osobowe osób, które:
1. dokonały subskrypcji fanpage poprzez kliknięcie ikony „Lubię to” lub
„Obserwuj”,
2. opublikowały swój komentarz pod którymkolwiek z postów
zamieszczonych na fanpage’u.
Dane osobowe przetwarzane są w celu prowadzenia fanpage’a pod nazwą
pyszne_z_dan_cake na portalu społecznościowym Instagram na warunkach oraz na
zasadach określonych przez Instagram i informowania za jego pomocą o
aktywności Administratora, promowaniu biblioteki, różnych wydarzeń, budowaniu
i utrzymaniu społeczności związanej z Administratorem oraz w celu komunikacji
za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności serwisu Instagram (komentarze,
wiadomości), co stanowi prawnie uzasadniony interes (podstawa z art. 6 ust. 1 lit f.
RODO). Państwa dane osobowe przetwarzane mogą być również na podstawie
odrębnie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody i przez czas
do wycofania zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit a RODO).
Administrator danych osobowych będzie przetwarzał następując dane:
1. podstawowe dane identyfikacyjne (zazwyczaj zawierające imię i
nazwisko) w zakresie opublikowanym przez Państwa na Państwa
własnym profilu na portalu społecznościowym Instagram,
2. dane opublikowane przez Państwa na profilu Instagram;
3. zdjęcie profilowe;
4. informacje, które dostarczają Państwo na swój temat Administratorowi
(poprzez wysyłanie wiadomości prywatnej, reakcji na posty, treść
dodanych komentarzy lub opublikowane zdjęcia)
5. anonimowe dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających
fanpage’a dostępne za pomocą funkcji „Facebook Insights”
udostępnionej przez Facebooka stosownie do niepodlegających
zmianie warunków korzystania z sewisu Facebook, gromadzone dzięki
plikom szpiegującym (zwanym „plikami cookies„), z których każdy
zawiera niepowtarzalny kod użytkownika, który można powiązać z
danymi połączenia użytkowników zarejestrowanych na Facebooku, a
który zostaje pobrany i przetworzony w chwili otwarcia fanpage’a.

Państwa dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych
celów:
1. informacje na temat użytkowników, które posiadamy w wiadomościach
prywatnych będą przechowywane na czas odpowiedzi na Państwa pytania;
2. w przypadku informacji, które posiadamy w ramach udostępnionych
przez Państwa komentarzy, będą one dostępne na naszym serwisie do czasu
usunięcia ich przez autora;
3. Państwa dane osobowe gromadzone przez Facebook tj. historia wpisów,
historia aktywności poprzez aplikację Instagram podlega retencji na zasadach
określonych regulaminem Facebooka;
4. dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu
Administratora będą przetwarzane do czasu skutecznego złożenia sprzeciwu
lub ustania tego interesu,
5. dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpage’a dostępne
za pomocą funkcji „Facebook Insights” będą przetwarzane przez czas
dostępności tych danych w serwisie Facebook wynoszący 2 lata;
6. dane przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu cofnięcia
zgody.

IV Odbiorcy danych:
1. W zakresie fanpage’a, w związku ze specyfiką portalu Instagram, informacje
o osobach obserwujących fanpage’a, o polubieniach, a także treści
komentarzy, posty i inne informacje dostarczane przez użytkowników są
jawne.
2. Państwa dane możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:
3. podmiotom, z których korzystamy przy przetwarzaniu danych, z którymi
zawarliśmy umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych;
4. podmiotom, którym jesteśmy zobowiązani przekazać Państwa dane
na podstawie obowiązujących przepisów prawa;
5. właścicielowi portalu społecznościowego Instagram na niepodlegających
zmianie zasadach dotyczących danych określonych przez Facebook
dostępnych pod adresem https://help.instagram.com/.
6. Jednocześnie informujemy, że nie przekazujemy Państwa danych poza teren
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem ponadnarodowego
charakteru przepływu danych w ramach serwisu Instagram. Facebook może
przekazywać Państwa dane poza teren Europejskiego Obszaru
Gospodarczego. Jednocześnie wskazujemy, iż Facebook posiada certyfikat
EU-US-Privacy Shield.
W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską ta ostatnia
stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku
przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield.

V Okres przechowywania danych:

1. Państwa dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji
wskazanych celów:
2. informacje na temat użytkowników, które posiadamy w wiadomościach
prywatnych będą przechowywane na czas odpowiedzi na Państwa pytania;
3. w przypadku informacji, które posiadamy w ramach udostępnionych
przez Państwa komentarzy, będą one dostępne na naszym serwisie do czasu
usunięcia ich przez autora;
4. Państwa dane osobowe gromadzone przez Facebook tj. historia wpisów,
historia aktywności w aplikacji Messenger, historia aktywności poprzez
aplikację Instagram podlega retencji na zasadach określonych regulaminem
Facebooka;
5. dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu
Administratora będą przetwarzane do czasu skutecznego złożenia sprzeciwu
lub ustania tego interesu,
6. dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpage’a dostępne za
pomocą funkcji „Facebook Insights” będą przetwarzane przez czas
dostępności tych danych w serwisie Facebook wynoszący 2 lata; dane
przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu cofnięcia
zgody.

VI Prawa osób, których dane dotyczą:
Przysługuje Państwu:
1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
3. prawo do usunięcia danych;
4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
6. prawo do przenoszenia danych;
7. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
8. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z
siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, z którym można kontaktować się w
następujący sposób:
1. listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;
2. przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie
https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt;
3. telefonicznie: (22) 531 03 00.

VII Dobrowolność podania danych i konsekwencje ich nie
podania:
Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją nie podania
danych będzie brak możliwości przeglądania fanpage’a lub pozostawiania
komentarzy.

Polityka Prywatności Informacja RODO dotyczące
fanpage’a Dan Cake Polonia na portalu
społecznościowym Youtube
I Administratorem Państwa danych osobowych jest:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dan Cake Polonia Sp. z o.o. z
siedzibą 32-500 Chrzanów, ul. Transportowców 15, tel. 0048 32 626 39 00.
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się
skontaktować pod adresem iodo@dancake.pl.

II Cel i zakres przetwarzanych danych, podstawa prawna:
Państwa dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:
1. w celu prowadzenia fanpage na portalu społecznościowym YouTube, na
warunkach oraz na zasadach określonych przez YouTube LLC i
informowania za jego pomocą o naszej aktywności, promowaniu różnych
wydarzeń, które organizujemy, promocji, budowaniu i utrzymaniu
społeczności z nami związanej oraz w celu komunikacji za pośrednictwem
dostępnych funkcjonalności serwisu YouTube tj. komentarze, chat,
wiadomości, co stanowi prawnie uzasadniony interes (podstawa z art. 6 ust. 1
lit f. RODO).
2. Państwa dane osobowe przetwarzane mogą być również na podstawie
odrębnie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody i
przez czas do wycofania zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a. RODO.
Administrator danych osobowych będzie przetwarzał dane osób, które dokonały
subskrypcji fanpage’ poprzez kliknięcie ikony „Lubię to” lub „Obserwuj”,
opublikowały swój komentarz postem zamieszczonych na fanpage’u. Mogą to być
następujące kategorie dane:
1. podstawowe dane identyfikacyjne (imię i nazwisko) w zakresie
opublikowanym przez Państwa na Państwa własnym profilu na portalu
społecznościowym YouTube;
2. dane opublikowane przez Państwa na profilu YouTube;
3. anonimowe dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpage’a
dostępne, udostępnionej przez YouTube stosownie do niepodlegających
zmianie warunków korzystania z serwisu YouTube, gromadzone dzięki
plikom szpiegującym (zwanym „plikami cookies”), z których każdy zawiera
niepowtarzalny kod użytkownika, który można powiązać z danymi
połączenia użytkowników zarejestrowanych na YouTube, a który zostaje
pobrany i przetworzony w chwili otwarcia fanpage’a.

III Odbiorcy danych:

1. W zakresie fanpage’a, w związku ze specyfiką portalu Youtube, informacje o
osobach obserwujących fanpage’a, o polubieniach, a także treści komentarzy,
posty i inne informacje dostarczane przez użytkowników są jawne.
2. Państwa dane możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:
– podmiotom, z których korzystamy przy przetwarzaniu danych, z którymi
zawarliśmy umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych;
– podmiotom, którym jesteśmy zobowiązani przekazać Państwa dane na
podstawie obowiązujących przepisów prawa;
3. właścicielowi portalu społecznościowego YouTube na niepodlegających
zmianie zasadach dotyczących danych określonych przez YouTube
dostępnych pod adresem https://www.youtube.com/intl/pl/about/.
4. Jednocześnie informujemy, że nie przekazujemy Państwa danych poza teren
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem ponadnarodowego
charakteru przepływu danych w ramach serwisu Youtube. Serwis YouTube
stosuje klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską i decyzje
Komisji Europejskiej stwierdzające odpowiedni stopień ochrony danych w
odniesieniu do określonych krajów zgodnie z zasadami określonymi przez
YouTube pod adresem https://www.youtube.com/intl/pl/about/ lub
www.privacyshield.gov/EU USFramework.

IV Okres przechowywania danych:
Państwa dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych
celów:
1. informacje na temat użytkowników, które posiadamy w wiadomościach
prywatnych będą przechowywane na czas odpowiedzi na Państwa pytania;
2. w przypadku informacji, które posiadamy w ramach udostępnionych
przez Państwa komentarzy, będą one dostępne na naszym serwisie do czasu
usunięcia ich przez autora;
3. Państwa dane osobowe gromadzone przez Youtube na ogólnych zasadach
tego portalu;
4. dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu
Administratora będą przetwarzane do czasu skutecznego złożenia sprzeciwu
lub ustania tego interesu,
5. anonimowe dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpage’a
dostępne, udostępnionej przez YouTube stosownie do niepodlegających
zmianie warunków korzystania z serwisu YouTube, gromadzone dzięki
plikom szpiegującym (zwanym „plikami cookies”), z których każdy zawiera
niepowtarzalny kod użytkownika, który można powiązać z danymi
połączenia użytkowników zarejestrowanych na YouTube, a który zostaje
pobrany i przetworzony w chwili otwarcia fanpage’a;
6. dane przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu cofnięcia
zgody.

V Prawa osób, których dane dotyczą:

Przysługuje Państwu:
1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
3. prawo do usunięcia danych;
4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
6. prawo do przenoszenia danych;
7. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
8. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z
siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, z którym można kontaktować się w
następujący sposób:
1. listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;
2. przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie
https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt;
3. telefonicznie: (22) 531 03 00.

VI Dobrowolność podania danych i konsekwencje ich nie podania:
Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją nie podania
danych będzie brak możliwości przeglądania fanpage’a lub pozostawiania
komentarzy.

