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POLITYKA PRYWATNOŚCI
(WYNIKAJĄCA Z REGULACJI O OCHRONIE
DANYCH OSOBOWYCH)

W poniż sz ym dokumencie dotycz ącym Polityki Prywatności, terminy takie jak
"my", "nas", "nasz e" lub podobne wyraż enia oz nacz ają Liga-Typera.pl.
Na Liga-Typera.pl bardz o poważ nie traktujemy Twoją prywatność i
dokładamy wsz elkich starań, aby chronić Twoje dane osobowe (cz yli
wsz ystkie inf ormacje na Twój temat, które mogą Cię z identyf ikować jak
naz wisko, adres mailowy, nick, etc.). Niniejsz a Polityka Prywatności wyjaśnia,
które dane osobowe gromadz imy, gdy uz yskujesz dostęp do konkursów na
stronie Liga-Typera.pl (w tym na nasz ej stronie na Facebooku). Wyjaśnia też
w jaki sposób moż emy wykorz ystywać te dane oraz jakie masz prawa w
odniesieniu do swoich danych.
Nasz e praktyki ochrony prywatności są regularnie sprawdz ane i
z astrz egamy sobie prawo do jej aktualiz owania prz y jednocz esnym
powiadomieniu uż ytkowników o tych z mianach.
Prosimy o dokładne z apoz nanie się z poniższ ymi punkt ami Polit yki
Prywat ności Liga-T ypera.pl.
1. Wstęp
2. Twoje dane osobowe, o które prosimy prz y rejestracji konta
3. Jak gromadz imy dane osobowe
4. Jak i dlacz ego uż ywamy danych osobowych
5. Ujawnienie swoich danych osobowych
6. Prz esyłanie danych osobowych poz a Unię Europejską
7 . Bez piecz eństwo Twoich danych osobowych
8. Prz echowywanie danych
9. Twoje prawa
10. Linki do innych stron
11. Skontaktuj się z nami
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WSTĘP

Zgodnie z ogólnym roz porz ądz eniem o ochronie danych osobowych
(RODO) i innymi obowiąz ującymi prz episami dotycz ącymi ochrony danych,
Liga-Typera.pl jest "kontrolerem" co oz nacz a, ż e jesteśmy odpowiedz ialni
z a podejmowanie decyz ji dotycz ących tego, w jaki sposób wykorz ystujemy
dane osobowe, które gromadz imy na Twój temat i, z godnie z RODO, nasz ym
obowiąz kiem jest z apewnienie uż ytkownikom pewności, ż e ich dane są
z awsz e:
uż ywane ucz ciwie, z godnie z prawem i w jasny sposób;
gromadz one tylko w ogranicz onym i konkretnym celu;
adekwatne i ogranicz one tylko do niez będnych celów;
dokładne i aktualne;
trz ymane tylko prz ez niez będny okres;
bez piecz nie prz echowywane.
Liga-Typera.pl jest odpowiedz ialna z a prz estrz eganie z obowiąz ań
wynikających z ustawy o ochronie danych oraz z a udowodnienie, ż e stosuje
się do z ałoż eń tej ustawy. Opublikowanie niniejsz ej Polityki Prywatności jest
jednym z dowodów na to, z e poważ nie traktujemy prywatność nasz ych
uż ytkowników i ż e rz etelnie wypełniamy z obowiąz ania wobec RODO.

TWOJE DANE OSOBOWE, O KTÓRE PROSIMY
PRZY REJESTRACJI KONTA
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Dane osobowe oz nacz ają wsz elkie inf ormacje na temat osoby, na
podstawie których dana osoba moż e z ostać z identyf ikowana. LigaTypera.pl moż e gromadz ić i wykorz ystywać róż ne rodz aje danych
osobowych:
Dane rejest racyjne: aby uz yskać dostęp i korz ystać z niektórych usług LigaTypera.pl (takich jak ucz estnictwo w konkursach), musisz utworz yć konto na
nasz ej stronie podając nam prz y tym następujące inf ormacje: imię i
naz wisko, datę urodz enia, miasto z amiesz kania i adres e-mail. Na tym
etapie poprosimy również o naz wę uż ytkownika i hasło. Pamiętaj, ż e
niektóre usługi Liga-Typera.pl nie będą dostępne, jeśli nie podasz
wymaganych inf ormacji. Moż emy również poprosić o prz esłanie innych
opcjonalnych inf ormacji, takich jak skan dowodu osobistego w celu
weryf ikacji gracz a.
Dane kont akt owe: w celu kontaktowania się z uż ytkownikami serwisu,
uż ywamy ich adresu e-mail a więc jest to niez będna inf ormacja, o którą
poprosimy podcz as rejestracji. Jeśli otrz ymamy nieistniejący adres
mailowy, konto takie nie będz ie uz nane z a poprawne i uż ytkownik nie będz ie
miał moż liwości korz ystania z tego konta.
Dane medialne: moż emy poprosić o Twoje z djęcia lub nagrania video oraz
inne treści medialne stworz one podcz as wydarz eń organiz owanych prz ez
Liga-Typera.pl.
Dane użyt kownika: gromadz imy również dane dotycz ące uż ytkowania i
pref erencji z wiąz anych z korz ystaniem z Liga-Typera.pl takie jak statystyki
gry, wyniki, rankingi, cz as spędz ony na grz e, prof il gry, odpowiedz i
ankietowe, opinie oraz inne dane, które prz ekaz ujesz nam jako cz ęść
swojego konta.
Dane market ingowe i/lub komunikacyjne: Liga-Typera.pl prz echowuje
pref erencje swoich uż ytkowników, które dotycz ą otrz ymywania wiadomości
marketingowych oraz pref erencji komunikacyjnych.
Dane t echnicz ne: pewne dane są automatycz nie generowane i
gromadz one prz ez nas podcz as korz ystania z serwisu. Do takich danych
należ ą: adres IP, adres MAC i inne identyf ikatory urz ądz eń; dane o
kliknięciach do, prz ez i z serwisu (w tym data i cz as); strony prz eglądane lub
wysz ukiwane; długość wiz yt; inf ormacje o interakcji na stronie (takie jak
prz ewijanie, kliknięcia i prz esuwanie kursora mysz y); metody uż ywane do
prz eglądania stron.
Pamiętaj, ż e nie wsz ystkie powyż sz e punkty będą Cię dotycz yły - z ależ y to
od Twojego korz ystania z Liga-Typera.pl oraz Twojej interakcji i komunikacji z
nami. Sz cz egóły dotycz ące tego, dlacz ego potrz ebujemy tych danych
z najdują się w punkcie 4: "Jak i dlacz ego uż ywamy danych osobowych".
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JAK GROMADZIMY DANE OSOBOWE

Prz ekaz ujesz nam swoje dane osobowe, gdy:
rejestrujesz się na Liga-Typera.pl by móc w pełni korz ystać z serwisu;
prosisz o inf ormacje, materiały marketingowe i inne komunikaty oraz
wiadomości dotycz ące Liga-Typera.pl;
bierz esz udz iał w konkursie, promocji lub ankiecie;
wysyłasz nam komentarz lub inną inf ormację do wiedz y LigaTypera.pl;
w inny sposób kontaktujesz się i komunikujesz z Liga-Typera.pl (w tym
prz ez e-mail, telef on lub media społecz nościowe).
Dane technicz ne gromadz imy automatycz nie z a pomocą plików cookie i
innych podobnych technologii internetowych. Więcej inf ormacji moż na
z naleź ć w nasz ych z asadach dotycz ących plików cookie.
Liga-Typera.pl korz ysta z usług Google Analytics w celu z bierania
standardowych danych i inf ormacji dotycz ących z achowaniach
uż ytkowników, np. licz ba odwiedz ających stronę. Inf ormacje te są
wykorz ystywane wyłącz nie prz ez nas w sposób, który w ż aden sposób nie
identyf ikuje uż ytkowników. Nie z ez walamy Google na podejmowanie
jakichkolwiek prób ustalenia toż samości osób odwiedz ających nasz ą
witrynę.
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JAK I DLACZEGO UŻYWAMY DANYCH
OSOBOWYCH

Liga-Typera.pl będz ie wykorz ystywać Twoje dane osobowe tylko wtedy, gdy
poz woli nam na to prawo o ochronie danych. Ustawa o ochronie danych
mówi, ż e moż emy gromadz ić i wykorz ystywać dane osobowe w
następujących prz ypadkach:
jest to koniecz ne, abyśmy mogli z awrz eć z Tobą umowę (np.
dotycz ącą z ałoż enia konta);
jest to koniecz ne z e wz ględu na nasz e wymogi prawne (i gdy Twoje
interesy i prawa podstawowe nie narusz ają tych wymogów);
jeśli mamy Twoją z godę (którą moż esz wycof ać w dowolnym
momencie); lub
by wywiąz ać się z obowiąz ku prawnego, z asad ustanowionych prz ez
sądy, ustawę lub roz porz ądz enia.
W z wiąz ku z powyż sz ym z godnie z prawem uż ywamy Twoich danych
osobowych w następujący sposób:
Dost arcz anie usług: danych rejestracyjnych, uż ytkownika i
komunikacyjnych uż ywamy, by moc dostarcz ać usługi w sposób skutecz ny,
wydajny i dokładny. Bez tych inf ormacji nie bylibyśmy w stanie dostarcz yć Ci
wybranych usług i serwisów lub reagować na problemy z wiąz ane z tymi
usługami. Wykorz ystujemy te dane, by być w stanie wywiąz ać się z nasz ej
umowy z Tobą.
Obsługa usług: danych technicz nych uż ywamy do obsługi i
administrowania serwisem, w tym do testowania, analiz , konserwacji,
wsparcia technicz nego, raportowania i hostingu danych. Wykorz ystujemy te
dane gdyż jest to koniecz ne dla nasz ych uz asadnionych prawnie interesów
w z akresie obsługi serwisu. Danych technicz nych wraz z niektórymi danymi
osobowymi i danymi kontaktowymi uż ywamy również , aby pomóc w
z abez piecz eniu strony i z apobieganiu osz ustwom, integralności systemu
(takich jak z apobieganie hakowaniu, osz ustwom i spamowi) i by moc
ef ektywnie wywiąz ywać się z obowiąz ków prawnych. Tak więc
wykorz ystujemy te dane, gdy jest to koniecz ne z arówno dla nasz ych
prawnie uz asadnionych interesów w z akresie ochrony usług, jak i w celu
wywiąz ania się z obowiąz ku prawnego.
Konkursy i promocje: z danych osobowych, kontaktowych oraz wsz elkich
innych danych osobowych korz ystamy, aby z arz ądz ać konkursami,
losowaniem nagród lub innymi promocjami, w tym wybieraniem
z wycięz ców, dostarcz aniem nagród i publikowaniem wyników.
Wykorz ystujemy te dane by wywiąz ać się z umowy z uż ytkownikami oraz by
wywiąz ać się z obowiąz ku prawnego. Jeśli kiedykolwiek będz iemy chcieli
wykorz ystać Twoje dane osobowe w jakimkolwiek innym celu, powiadomimy
Cię o tym by uz yskać Twoją z godę jeśli będz ie to niez będne.
Komunikacja market ingowa: z danych osobowych i danych kontaktowych
korz ystamy, by inf ormować Cię o nowościach, of ertach, wydarz eniach,
konkursach i promocjach, które mogą Cię z ainteresować. Dajemy Ci
moż liwość wyraż enia z gody na otrz ymywanie róż nego rodz aju
bez pośrednich wiadomości marketingowych lub do decyz ji o nieotrz ymaniu
takiej z gody.
OPT-ING OUT: w każ dej chwili moż esz wycof ać swoją z godę i z rez ygnować z
otrz ymywania od nas inf ormacji marketingowych aktualiz ując swoje
pref erencje w prof ilu.
Inne powody gromadz enia danych: moż emy wykorz ystywać Twoje dane
osobowe w rz adkich sytuacjach awaryjnych lub w z wiąz ku z kwestiami
prawnymi i regulacyjnymi, takimi jak prowadz enie dokumentacji biz nesowej,
z godność z z ewnętrz nymi wymogami w z akresie sprawoz dawcz ości oraz
wewnętrz nymi z asadami i procedurami, a takż e w odpowiedz i na prośby
rz ądu, organów ścigania, organów regulacyjnych, sądów, posiadacz y praw
lub innych stron trz ecich, w tym w odniesieniu do wykorz ystania lub
niewłaściwego wykorz ystania własności intelektualnej, takich jak prawa do
nasz ej marki lub prawa medialne lub prawa nasz ych licencjobiorców /
partnerów handlowych lub ich stron. Wykorz ystujemy te dane gdyż jest to
koniecz ne z arówno dla nasz ych prawnie uz asadnionych interesów w
z akresie ochrony, obrony i egz ekwowania praw i interesów, jak również po
to, abyśmy mogli wywiąz ać się z obowiąz ków prawnych.
Liga-Typera.pl wykorz ystuje dane osobowe wyłącz nie w celach, dla których
je z gromadz iła, z godnie z powyż sz ym opisem, chyba ż e uz namy, ż e musimy
uż yć go z innego powodu i ż e jest to z godne z pierwotnym celem. Jeśli
będz iemy potrz ebować wykorz ystywać twoje dane osobowe w innym celu,
powiadomimy Cię o tym.
Co, jeśli nie chcesz udostępniać swoich danych osobowych? O ile nie
określono inacz ej, Twoje dane osobowe z bierane są na z asadz ie
dobrowolności. Należ y jednak pamiętać, ż e jeśli uż ytkownik odmówi
podania pewnych obowiąz kowych danych osobowych, nie uz yska dostępu
do niektórych serwisów (np. konkursów), a my nie będz iemy w stanie w pełni
odpowiedz ieć na z apytania tego uż ytkownika.
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UJAWNIENIE SWOICH DANYCH OSOBOWYCH

Twoje dane osobowe moż emy ujawnić lub udostępnić w następujących
okolicz nościach:
w prz ypadku konkursów, w których nagrodą jest wyjaz d do Anglii, LigaTypera.pl angaż uje f irmy z ewnętrz ne do świadcz enia usług nam lub w
nasz ym imieniu takich jak rez erwowanie hotelu, biletów na samolot
cz y kupowanie biletów na mecz . W celu wywiąz ania się z umowy,
musz ą oni uz yskać dostęp do Twoich danych osobowych. Nasi
usługodawcy wykorz ystują dane osobowe wyłącz nie z godnie z
nasz ymi ścisłymi instrukcjami dotycz ącymi świadcz enia odpowiednich
usług i nie wolno im wykorz ystywać danych osobowych do własnych
celów;
moż emy również ujawnić Twoje dane osobowe, jeśli uważ amy, ż e jest
to wymagane prz ez prawo lub ż e jest to koniecz ne w celu
prz estrz egania procedur prawnych lub w prz ypadku reorganiz acji
prawnej lub struktury własnościowej Ligi-Typera.pl.
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PRZESYŁANIE DANYCH OSOBOWYCH POZA
UNIĘ EUROPEJSKĄ

Niektóre kraje spoz a Unii Europejskiej nie mają prz episów, które chroniłyby
prawa do prywatności i danych osobowych tak sz eroko, jak kraje UE, ale
Liga-Typera.pl nie prz ekaz uje danych poz a EU.
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BEZPIECZEŃSTWO TWOICH DANYCH
OSOBOWYCH

Wprowadz iliśmy odpowiednie środki bez piecz eństwa, aby z apobiec
prz ypadkowej utracie, wykorz ystaniu lub uz yskaniu dostępu do danych
osobowych w sposób nieautoryz owany. Ponadto, ogranicz amy dostęp do
Twoich danych osobowych tym pracownikom i osobom trz ecim, dla których
inf ormacje te są niez będne. Wykorz ystują oni Twoje dane osobowe tylko
z godnie z nasz ymi instrukcjami i podlegają obowiąz kowi z achowania
pouf ności.
Wprowadz iliśmy też procedury postępowania w prz ypadku podejrz ewanym
narusz enia bez piecz eństwa danych i powiadomimy Cię w prz ypadku gdy
będz iemy do tego prawnie z obowiąz ani.
Jeż eli wybrali Państwo hasło umoż liwiające dostęp do niektórych usług,
ponosicie odpowiedz ialność z a z achowanie pouf ności tego hasła.
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PRZECHOWYWANIE DANYCH

Twoje dane osobowe będą prz echowywane tak długo, jak będz ie to
koniecz ne do celów, dla których je z gromadz iliśmy (patrz punkt 4: "Jak i
dlacz ego uż ywamy danych osobowych"), w tym w celu spełnienia wsz elkich
wymogów rachunkowych, sprawoz dawcz ych lub innych wymogów
prawnych, z godnie z nasz ą polityką prz echowywania danych.
Aby określić odpowiedni okres prz echowywania, sprawdz amy - oprócz
celów uż ycia i sposobu ich osiągnięcia - inne istotne cz ynniki, takie jak
charakter i z akres danych osobowych, potencjalne ryz yko dla osób, których
dane dotycz ą z powodu narusz enia bez piecz eństwa danych oraz
obowiąz ujące wymogi prawne, na prz ykład termin prz edawnienia, w którym
moż na wytocz yć powódz two sądowe.
Wsz ystkie nieautoryz owane konta na Liga-Typera.pl są usuwane po 30
dniach.
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TWOJE PRAWA

Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych masz pewne prawa (w
z ależ ności od okolicz ności) z wiąz ane z Twoimi danymi osobowymi, które
obejmują:
prośbę o dostęp do swoich danych osobowych. Umoż liwia ona
otrz ymanie kopii danych osobowych, które posiadamy na Twój temat i
sprawdz anie, cz y uż ywamy ich z godnie z prawem, pod warunkiem, ż e
nie ma to niekorz ystnego wpływu na prawa i wolności innych osób;
prośbę o korektę danych osobowych, które posiadamy na Twój temat.
Jeż eli jakakolwiek posiadana prz ez nas inf ormacja o Tobie jest
nieprawidłowa lub niekompletna, podejmiemy niez włocz nie dz iałania
w celu jej usunięcia lub uz upełnienia. Uż ytkownicy witryny LigaTypera.pl mogą sami aktualiz ować swoje inf ormacje w dowolnym
momencie, korz ystając z własnego konta;
prośbę o usunięcie swoich danych osobowych jeśli nie ma powodu,
abyśmy nadal z nich korz ystali. Masz również prawo poprosić nas o
usunięcie Twoich danych osobowych w prz ypadku, gdy skorz ystałeś z
prawa do z głosz enia sprz eciwu wobec nasz ego ich wykorz ystania
(patrz poniż ej);
sprz eciw dotycz ący wykorz ystywania danych osobowych w
prz ypadku, gdy polegamy na nasz ym prawnie uz asadnionym interesie
(patrz wyż ej) i jest coś w Twojej konkretnej sytuacji, co sprawia, ż e
chcesz sprz eciwić się nasz emu uż yciu w tym z akresie;
wycof anie z gody na wykorz ystywanie prz ez nas Twoich danych
osobowych, jeśli wcz eśniej otrz ymaliśmy na to Twoją z godę. Po
otrz ymaniu powiadomienia, ż e wycof ałeś swoją z godę, nie będz iemy
już wykorz ystywać Twoich danych osobowych w celach, na które
pierwotnie się z godz iłeś, chyba ż e mamy inną uz asadnioną podstawę
do takiego dz iałania;
prośbę o ogranicz enie wykorz ystania Twoich danych osobowych, cz yli
z awiesz enie wykorz ystywania danych osobowych o Tobie, na
prz ykład, jeśli chcesz , abyśmy poświadcz yli o jego dokładności lub
prz ycz ynie uż ycia;
prośbę o prz ekaz anie danych osobowych, które nam udostępniłeś, na
podstawie z gody lub umowy z nami, Tobie lub osobie trz eciej, jeśli jest
to technicz nie wykonalne.
Zobowiąz ujemy się prz estrz egać Twoich praw. Uż ytkownik moż e podjąć
dz iałania w z akresie swoich praw (z ależ nie od okolicz ności), kontaktując się
z nami prz y uż yciu danych podanych poniż ej, a my postąpimy z godnie z
Państwa ż ądaniami w roz sądnym terminie, chyba ż e mamy uz asadniony
powód, aby tego nie robić.
Wnioski powinny być wysłane z konta mailowego, na ktore z arejestrowane
jest konto na Liga-Typera.pl.
Masz również prawo w każ dej chwili z łoż yć skargę do urz ędu Ochrony
Danych Osobowych.
Jeśli jesteś rodz icem i chciałbyś prz ejrz eć wsz ystkie dane osobowe, które
z ebraliśmy w Internecie od twojego dz iecka, usunąć je i/lub z aż ądać
z aprz estania dalsz ego ich gromadz enia lub wykorz ystywania danych
osobowych dz iecka lub jeśli masz jakiekolwiek pytania o nasz ej polityce
prywatności lub praktykach, moż esz skontaktować się z nami pod adresem
kontakt@liga-typera.pl.
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LINKI DO INNYCH STRON

Strona Liga-Typera.pl moż e z awierać linki do stron internetowych, aplikacji i
środowisk, które nie są nasz ą własnością i nie są prz ez nas kontrolowane.
Właściciele i operatorz y tych stron są odpowiedz ialni z a z bieranie lub
wykorz ystywanie swoich danych osobowych i Liga-Typera.pl nie ponosi
odpowiedz ialności z a politykę prywatności tych stron. Niniejsz a Polityka
Prywatności dotycz y wyłącz nie serwisu Liga-Typera.pl, a nie innych witryn.
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SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Jeśli masz pytania dotycz ące niniejsz ej Polityki prywatności lub sposobu, w
jaki traktujemy Twoje dane osobowe, skontaktuj się z nami, korz ystając z
następujących danych kontaktowych: kont akt @liga-t ypera.pl
Kliknij poniż sz y link, aby pobrać wersję PDF Polityki prywatności Liga-Typera.pl:
Polityka prywatności Liga-Typera.pl
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