Polityka prywatności
1. Dane osobowe są ̨ zbierane i przetwarzane przez Administratora Danych m.in. w celach
organizacji i przeprowadzenia Gier, w tym w szczególności: kontaktu z Graczami, wyłonienia
Zwycięzców, przekazania nagród, zapłacenia podatku od nagród, ewentualnego rozpatrzenia
reklamacji.
2. Użytkownik/Gracz przystępując do Gier wyraża zgodę ̨ na otrzymywanie materiałów
reklamowych drogą elektroniczną, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 Dz. U. 2002.144.1204
o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz realizacji badań marketingowych,
statystycznych, badania satysfakcji Użytkowników Platformy gOffline®, dystrybucji
newsletterów, ofert Administratora danych, właściciela marki gOffline® i Partnerów
poszczególnych Gier.
3. W ramach korzystania z Platformy gOffline® zbierane są i przetwarzane dane osobowe
Użytkowników/Graczy będących osobami fizycznymi, zgodnie z zasadami określonymi w
ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101,
poz. 926 z późn. zmianami).
4. Użytkownik/Gracz podaje swoje dane osobowe dobrowolnie, nie ma prawnego obowiązku
podania swoich danych osobowych. Odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem zgody
Użytkownika/Gracza na korzystanie z Platformy gOffline®, a w konsekwencji z brakiem
uprawnień do korzystania z tej Platformy.
5. Użytkownik dołączając do Gry na Platformie gOffline® podaje swój aktualny numer telefonu
i/lub aktualny adres e-mail w procesie rejestracji poprzez aplikację mobilną/portal www
gOffline®/SMS. Podany numer telefonu/adres e-mail stanowi unikalny login na Platformie
gOffline®.
6. W celach statystycznych gromadzone są dane demograficzne i dane o zainteresowaniach
użytkowników Platformy gOffline®, poprzez skorzystanie z rozwiązań Google Analytics, które
za pomocą reklam displayowych i plików cookies zbierają potrzebne dane statystyczne. Dane
demograficzne oraz o zainteresowaniach nie są w żaden sposób łączone z danymi osobowymi
Graczy.
7. Gracz w każdej chwili może zrezygnować z usługi Google Analytics dla reklam displayowych
i dostosować
reklamy
w
sieci
reklamowej
Google
za
pomocą
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/
8. Użytkownik/Gracz może zostać dodatkowo i opcjonalnie poproszony o podanie dodatkowych
danych, np. adres zamieszkania lub pobytu, imię i nazwisko, grupę wiekową, preferencje
zakupowe, m.in. w celu uzupełnienia profilu Gracza w panelu Gry i / lub wysłania drogą
pocztową nagród, rozpatrzenia zgłoszenia reklamacyjnego. Brak zgody na podanie tych danych
jest równoznaczny z rezygnacją z przyznanych w Grze nagród, które wówczas pozostają do
dyspozycji Organizatora.
9. Warunkiem niezbędnym do odebrania Prezentu i/lub Nagrody jest zgodność podanych do
celów organizacji Gry danych osobowych z dowodem tożsamości.
10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn
leżących po stronie Gracza, w szczególności z powodu niepodania lub podania
nieprawidłowych danych osobowych.
11. Użytkownik/Gracz ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, prawo do ich poprawiania
oraz żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych.
12. Użytkownik/Gracz może w dowolnej chwili sprawdzić jakie zgody marketingowe udzielił
Administratorowi danych, właścicielowi gOffline® i Partnerom poszczególnych Gier po
zalogowaniu na www.gofffline.pl/myprofile .
13. Administrator Danych Osobowych, na wniosek Użytkownika/Gracza ma obowiązek w terminie
30 dni udzielić informacji o przysługujących prawach Użytkownika/Gracza.

