
Polityka prywatności

Wersja obowiązująca od dnia 30 kwietnia 2016 do dnia 24 maja 2018

Bezpieczeństwo Twoich danych zgromadzonych w naszym serwisie jest dla na niezwykle ważne. 
Poniższe zasady opisują i wyjaśniają w jaki sposób gromadzimy przechowujemy i przetwarzamy 
Twoje dane osobowe.

 

Jakie dane gromadzimy?

Jeśli bierzesz udział w konkursie organizowanym za pomocą naszego serwisu zakres 
gromadzonych danych będzie zależeć od tego, w jaki sposób zapisujesz się do tego konkursu. 
Zawsze będziemy wymagać Twojego adresu email, jest on niezbędny dla gromadzenia twoich 
danych w konkursie i kontaktu z Tobą. W przypadku gdy wypełnienie zadania konkursowego 
wymaga zalogowania przez Facebook, Twitter lub inne medium społecznościowe zapisujemy 
Twoje imię i nazwisko oraz nazwę lub identyfikator użytkownika w tym serwisie 
społecznościowym. Czasami mimo zalogowania przez serwis społecznościowy wymagamy 
dodatkowo podania adresu email. Jest to konieczne gdyż nie każdy z z serwisów udostępnia nam 
Twój email.

Jeśli zakładasz konto w naszym serwisie wymagamy od Ciebie wypełnienia formularza 
rejestracyjnego, w którym podajesz swoje imię i nazwisko oraz adres e-mail. Dane te mogą być 
także przekazane nam przez serwis Facebook, jeśli wybierzesz opcję zalogowania za pomocą 
Facebooka. W przypadku gdy zamierzasz organizować Konkursy zobowiązany jesteś podać 
dodatkowo: adres, kod pocztowy, miejsce i kraj zamieszkania lub siedziby. Jeśli konto, które 
zakładasz jest kontem firmy powinieneś podać jej nazwę i numer identyfikacji podatkowej w kraju 
siedziby. Dane te powinieneś uzupełnić w zakładce mój profil w panelu kontrolnym. Jeśli 
dokonujesz płatności zostajesz przekierowany na stronę serwisu obsługi płatności PayPal lub PayU.
Tam dokonujesz płatności za nasze usługi, i podajesz dane swojej karty kredytowej. Dane Twojej 
karty kredytowej nie są nam wysyłane i w żaden sposób ich nie przechowujemy. Nasz serwis nigdy 
bezpośrednio nie prosi cię o podane numeru karty kredytowej.

Jeśli zapisujesz się do newslettera wymagamy od Ciebie podania wyłącznie Twojego adresu 
email.

Pamiętaj, że niezależnie od tego jak korzystasz z naszego serwisu powinieneś podać nam swoje 
prawdziwe dane.

 

Jak przetwarzamy dane?

Twoje dane są przetwarzane wyłącznie w celu zapewnienia działania serwisu i umożliwienia 
użytkownikom organizacji i przeprowadzenia konkursów. Nie przekazujemy i nie sprzedajemy 
danych o naszych użytkownikach stronom trzecim.

Jeśli bierzesz udział w konkursie Twoje dane osobowe są udostępniane organizatorowi tego 
konkursu. Organizator ma obowiązek publikacji na stronie konkursu jego regulaminu. Zalecamy 
zawsze zapoznanie się z regulaminem każdego konkursu i jego polityką prywatności. Pamiętaj, że 
nie mamy wpływu na to jak Twoje dane przetwarza organizator konkursu. Nasz serwis nie ponosi 



odpowiedzialności za bezprawne lub naruszające Twój interes wykorzystanie Twoich danych 
osobowych przez organizatora konkursu. Twoje dane nie są nigdy udostępniane przez nasz serwis 
innym użytkownikom niż bezpośredni organizator konkursu. Twoje dane możemy także 
przetwarzać je w celu kontroli poprawności działania aplikacji oraz kontaktu z Tobą w sprawach 
technicznych lub administracyjnych. Nasz serwis nie wykorzystuje danych uczestników konkursu 
do własnych celów marketingowych, takich jak np. wysyłanie wiadomości email, a także nie 
udostępnia ich żadnym stronom trzecim.

Jeśli posiadasz konto Twoje dane osobowe są nam potrzebne do obsługi Twojego konta, kontaktu 
z Tobą, a w przypadku płatnej subskrypcji także do dokonywania rozliczeń i wystawiania faktur. 
Twój adres email i inne dane może być od czasu do czasu wykorzystany przez nas do kontaktu z 
Tobą w celach marketingowych lub promocyjnych. Twój adres email jest także wykorzystywany do
przesyłania istotnych wiadomości systemowych, automatycznych powiadomień, oraz newslettera. 
Możesz w każdym czasie wyłączyć otrzymywanie automatycznych powiadomień i newslettera w 
ustawieniach konta w panelu kontrolnym. Nie możesz jedynie wyłączyć opcji otrzymywania 
istotnych wiadomości systemowych.

Jeśli korzystasz z newslettera Twój email jest nam potrzebny do wysłania Ci wiadomości email z 
nowościami np. powiadomień o dodaniu nowych funkcjonalności do naszego serwisu.

 

Jak zmienić dane?

Jeśli bierzesz udział w konkursie nie jest możliwa zmiana Twoich danych, które podałeś jako 
uczestnik konkursu. Możemy je jedynie usunąć ale skutkuje to usunięciem Twoich danych we 
wszystkich konkursach prowadzonych za pomocą naszego serwisu. Aby zapoznać się z procedurą 
usunięcia przejdź do odpowiedniej sekcji poniżej

Jeśli posiadasz konto możesz zawsze zmienić lub zaktualizować w panelu kontrolnym. Nie jest 
możliwa jedynie zmiana adresu email, który jest jednocześnie loginem konta.

Jeśli korzystasz z newslettera nie możesz zmienić raz dodanego adresu email, ale możesz go 
usunąć i dodać ponownie inny.

 

Jak usunąć dane?

Twoje dane mogą zostać usunięte w dowolnym czasie. Sposób usunięcia zależy od tego jak 
korzystasz z naszego serwisu

Jeśli brałeś udział w konkursie Twoje dane będą potrzebne organizatorowi konkursu dla kontaktu 
z Tobą. Jeśli jednak mimo to zamierzasz usunąć dane w konkursie, możesz wysłać do nas 
wiadomość na adres email privacy@socialman.net. Wiadomość musi zostać wysłana z adresu 
email, który służył Ci do rejestracji w konkursie, i którego dane zamierzasz usunąć. Po otrzymaniu 
wiadomości usuniemy wszystkie dane związane z tym adresem email ze wszystkich konkursów 
prowadzonych w naszym serwisie. Zostanie do dokonane w terminie nie dłuższym niż 14 dni. 
Anonimowe statystyki powiązane z tymi danymi nie podlegają usunięciu. Pamiętaj, że jeśli w 
ramach konkursów publikowałeś informacje na Facebooku, Twitterze lub innych mediach 
społecznościowych musisz usunąć je tam samodzielnie.

Jeśli posiadasz konto może ono zostać usunięte poprzez wysłanie odpowiedniego zgłoszenia w 
panelu kontrolnym. Usunięcie Konta polega na usunięciu Twoich danych osobowych i 
uniemożliwieniu dalszego korzystania z konta. Usunięcie konta nie powoduje usunięcia Twoich 
konkursów, dlatego jeśli chcesz je również usunąć pamiętaj żeby zrobić to zanim usuniesz konto. 
Nieusunięte informacje, oraz dane i statystyki dotyczące Twoich konkursów pozostaną w serwisie. 



Po usunięciu konta będą one jednak anonimowe.

Jeśli korzystasz z newslettera, u dołu każdej z wysłanych wiadomości znajduje się link do 
wypisania z newslettera. Jeśli chcesz wypisać swój adres email prostu kliknij ten link. Twój adres 
zostanie automatycznie usunięty.

 

Anonimowe statystyki

Jak większość serwisów internetowych także nasz serwis zbiera anonimowe dane dotyczące 
odwiedzin, systemu operacyjnego, czasu spędzonego w serwisie i odwiedzanych adresów URL. 
Dane te gromadzimy za pomocą narzędzia Google Analytics.

Dodatkowo serwis gromadzi i przetwarza także anonimowe statystyki dotyczące uczestników 
konkursów. Zawierają one takie informacje takie jak: system operacyjny, przeglądarka, kraj 
uczestnika, adres URL strony na której opublikowano konkurs, adres URL z którego Użytkownik 
został przeszedł na stronę z konkursem. Anonimowe statystyki dotyczące konkursów są widoczne 
dla organizatora konkursu ale nie zawierają żadnych danych osobowych. Nie jest możliwe także ich
powiązanie z konkretnym uczestnikiem konkursu.

 

Pliki cookies

Serwis używa plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem
zgody na ich użycie. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane 
osobowe. Szczegółowe informacje na temat plików cookies i ich wykorzystania znajdziesz w 
regulaminie.

 

Bezpieczeństwo przechowywanych danych

Podejmujemy wszelkie niezbędne środki techniczne oraz organizacyjne w celu zapewnienia 
bezpieczeństw przechowywanych danych oraz ochrony ich przed nieautoryzowanym dostępem.

 

Obywatele UE

Nasz serwis na siedzibę na terenie Unii Europejskiej, w Polsce. Twoje dane osobowe są 
przechowywane na terenie Unii Europejskiej.

 

Zalecenia

Korzystając z naszego serwisu pamiętaj o zachowaniu podstawowych zasad bezpieczeństwa w 
sieci, w tym pamiętaj zawsze o wylogowaniu z z serwisu i nie udostępniaj nikomu swojego hasła.

 



Zmiany polityki prywatności

Pomimo iż staramy się to ograniczać do minimum niniejsza polityka prywatności może podlegać 
zmianie. Zachęcamy do odwiedzania naszej strony i zapoznawania się z najnowszą wersją 
niniejszego dokumentu.

 

Postanowienia końcowe

Niniejsza polityka stanowi rozwiniecie zasad opisanych w regulaminie. Pamiętaj zawsze o 
zapoznaniu się z aktualną wersją regulaminu, który stanowi podstawę świadczenia usług przez nasz 
serwis.

Niniejsza polityka wchodzi w życie 30 kwietnia 2016
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