I. Baza danych użytkowników aplikacji SOCIALIZER S.A.
Użytkownik portalu społecznościowego, który wyraża chęć korzystania z aplikacji tworzonych przez
Socializer S.A. poprzez zautoryzowanie oraz akceptację jej regulaminu, zgadza się na udostępnienie
publicznych danych w postaci adresu e-mail oraz imienia i nazwiska widniejącego w profilu serwisu, z
którego korzysta. Adres e-mail oraz imię i nazwisko użytkownika aplikacji mogą być wykorzystane przez
Socializer S.A. tylko i wyłącznie w przypadku wygranej użytkownika, gdy korzystał on z aplikacji
konkursowej, lub w przypadku tej i innych rodzajów aplikacji w postępowaniu reklamacyjnym na wniosek
użytkownika.
W przypadku, gdy użytkownik korzysta z aplikacji konkursowej, w której regulaminie Socializer S.A.
widnieje jako organizator konkursu, akceptacja regulaminu oznacza, iż w przypadku wygranej w
konkursie użytkownik jest zobligowany do przekazania pracownikom Socializer S.A. podstawowych
danych osobowych umożliwiających organizatorowi wysyłkę nagród w nim przewidzianych. Wymagane
dane:
- adres e-mail oraz numer telefonu w celu ustalenia szczegółów wysyłki/odebrania nagrody z
pracownikami Socializer S.A.,
- imię i nazwisko wg. dowodu tożsamości oraz adres do korespondencji niezbędne do wysyłki nagrody.
II. Wykorzystanie danych użytkowników aplikacji Socializer S.A.
Dane użytkowników aplikacji Socializer S.A. mogą być wykorzystane w dwóch niezależnych procesach
przetwarzania:
1/ W sytuacji kiedy użytkownik wyraża chęć korzystania z aplikacji konkursowej, która w ramach
nagrody przewiduje rezerwację wycieczki/ usługi przez Socializer S.A., poprzez akceptację regulaminu
konkursu wyraża zgodę na przetworzenie swoich danych w pełnym procesie rezerwacji, na który składają
się między innymi:
- przesłanie danych do biura podróży organizującego wycieczkę,
- przesłanie danych do linii lotniczych obsługujących przelot,
- przesłanie danych do kontrahenta za granicą, pośredniczącego w organizacji zakwaterowania klienta,
- przesłanie danych do jednostki oferującej usługę opisaną w Regulaminie konkursu.
Dane użytkowników aplikacji Socializer S.A. nie mogą być wykorzystane w żadnym innym celu niż
powyżej wskazane. Jednocześnie uprzejmie informujemy, iż zastrzegamy sobie prawo udostępnienia
danych w przypadku:
1/ kontroli Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych (zgodnie z ustawą o ochronie danych
osobowych),
2/ naruszenia prawa lub, gdy będą wymagały tego przepisy prawa, lub w innych przypadkach, gdy dane
niezbędne będą organom wymiaru sprawiedliwości.
III. Kontakt Socializer S.A. z użytkownikami.
Dane użytkowników aplikacji Socializer S.A. mogą być wykorzystane w szczególnych przypadkach
związanych z wygraną w konkursie, takich jak:
1/ zmiana rodzaju nagrody rzeczowej na wniosek zleceniodawcy konkursu,
2/ konieczność zmiany dat, miejsca lub rodzaju zakwaterowania w przypadku wygranej w postaci
wycieczki/ usługi dla użytkowników,
3/ inne związane np. z sytuacją polityczną lub gospodarczą w docelowym kraju podróży mogące
negatywnie wpłynąć na zmianę warunków podróży i/lub pobytu użytkowników nagrodzonych w
konkursie.
IV. Zmiana danych osobowych użytkownika aplikacji Socializer S.A.
1/ Od momentu wejścia użytkownika do aplikacji i zaakceptowania regulaminu konkursu do momentu
wywiązania się przez Organizatora z obowiązku wysyłki nagrody/ uznania bądź odrzucenia reklamacji na
wniosek użytkownika, użytkownik w każdej chwili może dokonać wszelkich zmian swoich danych.
2/ Dane użytkowników aplikacji, którzy zaakceptowali regulamin konkursu i/lub korzystali z aplikacji
stworzonej przez Socializer S.A. i nie odpowiedzieli na próby kontaktu ze strony Organizatora w celu
ustalenia wysyłki nagrody/uznania bądź odrzucenia reklamacji, przy użyciu udostępnionego w profilu
portalu społecznościowym adres e-mail, nie mogą ulec zmianie lub usunięciu.
3/ Dane użytkowników aplikacji Socializer S.A. mogą być w każdej chwili zmieniane lub usunięte na
życzenie samego klienta.
V. Zabezpieczenie danych osobowych klienta Socializer S.A.
1/ Wszelkie dane użytkowników aplikacji Socializer S.A. przechowywane są odpowiednio:
- w formie elektronicznej, na serwerach Socializer S.A.,
- w formie potwierdzeń nadania przesyłek/nagród do poszczególnych zwycięzców w konkursach w
siedzibie spółki.
2/ Wszelka komunikacja między komputerem użytkownika, a serwerami Socializer S.A., od momentu
wejścia do aplikacji i zaakceptowania regulaminu konkursu do momentu wywiązania się przez
Organizatora z obowiązku wysyłki nagrody/ uznania bądź odrzucenia reklamacji na wniosek użytkownika
jest zaszyfrowana z użyciem protokołu SSL.

VI. Zmiana polityki prywatności.
1/ Socializer S.A. zastrzega sobie prawo zmiany opisanej powyższej polityki prywatności poprzez
opublikowanie nowej polityki prywatności na tej stronie internetowej oraz załączenie jej do nowych
aplikacji/konkursów, których jest Organizatorem.
2/ W przypadku gdy nowa polityka prywatności będzie mniej korzystna dla użytkownika pod względem
wykorzystania danych osobowych, wszyscy dotychczasowi użytkownicy zostaną o tym fakcie
poinformowani.
VII. Kontakt.
Firma zbierająca dane: Socializer S.A.,
Siedziba: ul. Czerniowiecka 4b, 02-705 Warszawa, Polska.
Adres do korespondencji: ul. Czerniowiecka 4b, 02-705 Warszawa
W razie jakichkolwiek pytań dotyczących ochrony prywatności, prosimy o kontakt korespondencyjny lub
telefoniczny pod numerami 07955523686 lub +48 22 245 31 22.
VIII. Oświadczenie Socializer S.A.
1/ Socializer S.A. w żadnym wypadku nie sprzeda lub udostępni danych użytkowników aplikacji
podmiotom trzecim.
2/ Wymagane i zbierane dane podczas uczestniczenia w konkursach organizowanych przez Socializer
S.A. będą wykorzystane wyłącznie do skontaktowania się z użytkownikami w przypadku wygrania przez
nich nagrody lub w postępowaniu reklamacyjnym. Udostępnienie danych umożliwiających kontakt z
Zarząd Socializer S.A.

