Polityka Prywatności Serwisu www.twojmielec.pl
I. Informacje ogólne, Zawartość polityki, Cele przetwarzania danych osobowych
1. Serwis został utworzony na potrzeby przeprowadzenia przez mBank S.A. z siedzibą w Warszawie
konkursu pod nazwą „Moje miasto” (dalej jako: „Konkurs”). Konkurs polega na zgłaszaniu zdjęć miasta,
do którego dedykowany jest Konkurs i głosowaniu przez użytkowników Serwisu na najlepsze zdjęcie, w
rezultacie czego przyznawane są nagrody.
2. Operatorem serwisu www.twojmielec.pl („Serwis”)
jest Grey Worldwide Warszawa
Sp. z o.o. ul. Prosta 51, 00-838 Warszawa, który działając na zlecenie mBank S.A. działa na potrzeby
realizacji Konkursu jako podmiot przetwarzający oraz organizator Konkursu („Podmiot przetwarzający”,
„Organizator”).
3. Administratorem danych osobowych zbieranych na potrzeby realizacji Konkursu jest mBank S.A. z
siedzibą w Warszawie, przy ul. Senatorskiej 18, 00-950 Warszawa, wpisana do rejestru Przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego, dla której Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzi akta rejestrowe pod numerem KRS 0000025237
(„Administrator”).
4. Administrator przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników
odwiedzających ww. stronę internetową. Mając na uwadze ochronę danych osobowych użytkowników
stron internetowych, z istotnym uwzględnieniem prawa do prywatności i świadomej decyzji dotyczącej
zbierania danych, w tym za pomocą plików cookies, Administrator ustanawia niniejszą politykę
prywatności, wyrażającą cel przetwarzania oraz podstawowe zasady zbierania oraz usuwania danych
osobowych.
II. Administrator Danych, Dane kontaktowe
1. Administrator
a) Administratorem danych osobowych przetwarzanych poprzez stronę internetową
www.twojmielec.pl jest mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Senatorskiej 18, 00-950
Warszawa
b) Dane kontaktowe:
mBank S.A., ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa
www.mmBank.pl/rodo, Inspektordanychosobowych@mmBank.pl kontakt w sprawach
związanych z ochroną danych osobowych
c) W celu skorzystania z możliwości realizacji uprawnień dotyczących przetwarzania danych
osobowych każda osoba, której dane przetwarzane są w ramach Serwisu, może skontaktować się z
Administratorem danych, za pomocą w/w danych kontaktowych.
2. Podmiot przetwarzający/Organizator
a) Podmiotem przetwarzającym w stosunku do danych osobowych przetwarzanych poprzez stronę
internetową www.twojmielec.pl jest Grey Worldwide Warszawa Sp. z o.o.
b) Dane kontaktowe:
Grey Worldwide Warszawa Sp. z o.o., ul. Prosta 51, 00-838 Warszawa
http://grey.com/poland, iod@grey.com - kontakt w sprawach związanych z ochroną danych
osobowych,
c) W celu skorzystania z możliwości realizacji uprawnień dotyczących przetwarzania danych
osobowych każda osoba, której dane przetwarzane są w ramach Serwisu, może skontaktować się z
Podmiotem Przetwarzającym za pomocą w/w danych kontaktowych.
III. Zakres przetwarzania danych osobowych, w tym cookies
1. Zakres przetwarzanych danych osobowych przez Administratora na potrzeby realizacji Konkursu
obejmuje m.in.: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu. W celu wydania nagród i rozpatrzenia
reklamacji, dodatkowo będą przetwarzane następujące dane osobowe: imię, nazwisko, ulica, numer
domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto, PESEL, ewentualnie inne dane niezbędne do wydania nagrody
lub rozpatrzenia reklamacji, w tym na potrzeby realizacji obowiązków publiczno-prawnych po stronie
Administratora/Organizatora konkursu w związku z wydaniem nagród (zaś w zakresie osób głosujących:
numer ID komputera, imię i nazwisko).
2. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
• czas wejścia na stronę Serwisu,,
• informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,

adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w
przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
• informacje o przeglądarce użytkownika,
• informacje o adresie IP.
Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony. Informacje te nie
stanowią danych dotyczących tożsamości użytkowników, lecz w połączeniu z innymi danymi mogą
stanowić dane osobowe i w związku z tym administrator obejmuje je pełną ochroną przysługującą na
gruncie RODO.
•

3.

IV.

Polityka Cookies
Serwis korzysta z plików cookies.
Szczegółowe zasady wyżej wymienionych aktywności w zakresie przetwarzania danych osobowych
określa Polityka prywatności Administratora – dostępna pod adresem: https://www.mbank.pl/onas/o-mbanku/polityka-prywatnosci.html.

V.
1.

Wtyczki do portali społecznościowych
Serwis umożliwia korzystanie z funkcji portali społecznościowych, takich jak udostępnianie treści w
serwisach społecznościowych. Serwis korzysta z wtyczek portali społecznościowych firmy Facebook Inc.,
z siedzibą pod adresem 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, Stany Zjednoczone; firmy Twitter,
Inc., z siedzibą pod adresem 795 Folsom St., Suite 600 San Francisco, CA 94107, Stany Zjednoczone;
firmy Google Inc., z siedzibą pod adresem 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, California,
94043, Stany Zjednoczone; oraz firmy LinkedIn.com z siedzibą pod adresem LinkedIn Corporation, 2029
Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA.
Te wtyczki znajdują się na serwisie i początkowo są wyłączone. Jeśli są Państwo użytkownikami danego
portalu społecznościowego i są Państwo zalogowani, po kliknięciu przycisku ta informacja zostanie
przekazana do Państwa profilu w danym serwisie.
Informacje dotyczące celu i zakresu gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania
i wykorzystywania przez portale społecznościowe oraz informacje o prawach przysługujących w tym
zakresie użytkownikowi i możliwych ustawieniach zabezpieczających sferę prywatną użytkownika
można znaleźć w polityce prywatności danego portalu społecznościowego.
a) Facebook: http://www.facebook.com/policy.php
b) Twitter: http://twitter.com/privacy
c) LinkedIn: http://instagram.com/about/legal/privacy/#
d) Google: https://policies.google.com/privacy?hl=pl
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VI.
1.

Zasady przetwarzania danych osobowych
Przetwarzając dane osobowe użytkownika Administrator kieruje się wszystkimi zasadami określonymi
przez RODO oraz UODO, w tym:
a) dane przetwarzane są zgodnie z prawem, mając na uwadze rzetelność, prawidłowość oraz
przejrzystość przetwarzania,
b) przetwarzamy są tylko takie dane, jakie są niezbędne do osiągnięcia celu, o którym mowa w punkcie
poprzedzającym,
c) dane osobowe przechowujemy przez okres, w którym wymagane są one do wypełnienia
obowiązków umownych lub ustawowych, w związku z którymi dane te zostały zgromadzone - tym
przypadku na potrzeby realizacji Konkursu. Następnie niezwłocznie usuwamy te dane, chyba że
muszą one być przechowywane aż do upływu ustawowego terminu przedawnienia dla celów
dowodowych w ramach roszczeń cywilno-prawnych lub z uwagi na ustawowy obowiązek ich
przechowywania.
d) administrator dba o integralność i poufność danych zbieranych od użytkowników.
e) jeśli dane w formularzu umożliwiają identyfikację osoby fizycznej, to osoba taka ma prawdo do
wglądu, modyfikacji i żądania zaprzestania przetwarzania oraz usunięcia swoich danych w dowolnym
momencie zgodnie z zasadami opisanymi poniżej.
2. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
3. Dane osobowe mogą być powierzone do przetwarzania podmiotowi trzeciemu na potrzeby realizacji
Konkursu, w tym na rzecz :
a) DCN Direct Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000182915),

b) Grey Possible JV sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000106148),
c) o`clock Interactive z siedzibą w Krakowie (KRS: 0000416409),
d) „Brandation” Maciej Żebrowski (NIP: 7292540415).
4. Odbiorcą danych mogą być także pracownicy i współpracownicy Administratora i/lub Podmiotu
Przetwarzającego, osoby upoważnione, podmioty przetwarzające dane na ich zlecenie oraz podmioty
uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa. Dane osobowe nie będą
przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
VIII. Podstawa prawna
Niniejsza polityka jest zgodna z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018
roku poz. 1000) ("UODO") oraz 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").
IX. Zmiana Polityki Prywatności
1. Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację wszystkich wymienionych powyżej zasad.
2. Polityka prywatności może być zmieniana lub uaktualniana zgodnie z bieżącymi potrzebami Administratora
w celu zapewniania aktualnej i rzetelnej informacji użytkownikom.

