Polityka prywatności i „cookies” Portalu www.loterie-organizacja.pl oraz
www.loterie-nadzor.pl
I. Polityka ‘cookies’
1. „Cookies”
Aby ułatwić korzystanie z naszej witryny, używamy plików cookies. Pliki cookies to niewielkie
jednostki danych, które są tymczasowo przechowywane przez przeglądarkę na twardym dysku
komputera. Są one niezbędne do korzystania z naszej witryny. Pliki cookies nie zawierają danych
osobowych i nie mogą być użyte do ustalenia tożsamości użytkownika. Plik cookie zazwyczaj zawiera
unikalny identyfikator, czyli anonimowy, losowo generowany numer, który jest przechowywany na
urządzeniu. Niektóre z nich zostają usunięte po zakończeniu sesji w przeglądarce, inne są zapisywane
na komputerze na dłużej.
Pliki cookies i zawarte w nich informacje używane są do ulepszenia oferowanych usług, np.:
 umożliwiają serwisowi rozpoznanie urządzenia, dzięki czemu nie jest konieczne podawanie
tych samych informacji kilkukrotnie podczas jednego zadania np. wypełniania formularza lub
ankiety;


rozpoznają, że nazwa użytkownika i hasło zostały już podane, dzięki czemu nie trzeba ich
wprowadzać na każdej kolejnej stronie;



liczą, ile osób używa serwisów, aby ułatwić korzystanie z nich i zapewnić odpowiednią
szybkość;



analizują anonimowe dane, aby prześledzić, jak ludzie odbierają różne aspekty serwisów
internetowych, dzięki czemu można je ulepszać.

Pliki cookies używane w naszej witrynie
Nasza witryna używa plików
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Tzw. cookies sesyjne (tymczasowe)
są potrzebne ze względów
technicznych i umożliwiają
podstawowe funkcje witryny, jak
np. formularz kontaktowy. Więcej
informacji na ich temat można
znaleźć w Wikipedii.
Plik, w którym zapisujemy, że
zapoznałeś się z informacją o
cookies na stronie aby nie
wyświetlać jej kolejny raz.
Pliki cookies, które przechowują
ustawienia czatu z konsultantem
i360.
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Nasza witryna używa usługi Google
Anitycs do zbierania danych o
zachowaniu użytkowników. Dane
te są zbierane anonimowo i
używane do celów
marketingowych oraz do
optymalizacji strony. Dane
użytkowników zapisywane są za
pomocą anonimowego ID
użytkownika i mogą być
zebrane w profilu użytkownika.
Pliki cookies mogą być używane do
zbierania i zapisywania tych
danych, same jednak dane
pozostają anonimowe. Nie będą
one używane do ustalenia
tożsamości użytkownika i nie
znajdują się w nich żadne dane
osobiste. W dowolnym momencie
można odmówić zbierania i
przechowywania danych,
dotyczących kolejnych serwisów.

We wszystkich nowoczesnych przeglądarkach możliwa jest zmiana ustawień dla plików cookies.
Ustawienia te znajdują się zazwyczaj w menu Opcje lub Preferencje w przeglądarce. Aby lepiej
zrozumieć ustawienia, można skorzystać z poniższych łączy; w przeciwnym razie należy użyć opcji
Pomoc w przeglądarce, aby uzyskać więcej szczegółów.
Ustawienia plików cookies w Internet Explorer
Ustawienia plików cookies w Firefox
Ustawienia plików cookies w Chrome
Ustawienia plików cookies w Safari
Wyczerpujące informacje, dotyczące zmiany ustawień w najróżniejszych przeglądarkach, znajdują się
również na stronie www.aboutcookies.org.
Należy jednak pamiętać, że ograniczenie plików cookies może wpłynąć na funkcjonowanie strony.
Aby zobaczyć zawartość pliku cookie, wystarczy otworzyć przeglądanie plików cookie w oknie
przeglądarki. Wyświetlony zostanie krótki ciąg liczb i znaków. Pokazane liczby są kartą
identyfikacyjną, która jest widoczna jedynie dla serwera, który wysłał ten plik cookie.
Aby uzyskać informacje dotyczące tego, jak sprawdzić kod w przeglądarce na telefonie komórkowym,
należy zapoznać się z odpowiednią częścią instrukcji obsługi telefonu.
Informacji, dotyczących uniemożliwienia plikom zewnętrznym zbierania danych o aktywności na
naszej witrynie, należy szukać na witrynach, z których pochodzą pliki zewnętrzne.

II. Wyłączenie odpowiedzialności cywilnej w stosunku do stron internetowych osób trzecich
1. Portal może posiadać powiązania (tzw. „hiperlinki") do stron internetowych osób trzecich, których
treść nie jest w pełni znana podmiotowi prowadzącemu Portal. Podmiot ten, co prawda pośredniczy
w dostępie do tych stron, jednak nie przejmuje żadnej odpowiedzialności za ich treści. Linki
umieszczone w Portalu do obcych stron internetowych mają jedynie za zadanie ułatwienie nawigacji.
Podmiot prowadzący Portal nie identyfikuje się z wypowiedziami umieszczonymi na stronach

powiązanych oraz nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie na tych stronach przepisów i praw
osób trzecich.
2. Właściciele stron internetowych, do których istnieją powiązania (hiperlink) ze strony Portalu,
ponoszą wyłączną odpowiedzialność zarówno za treści na swojej stronie, jak i za oferowane tam
produkty oraz za realizację zamówień.
3. Podmiot prowadzący Portal nie ponosi odpowiedzialności za dokonane na Portalu naruszenia przez
użytkowników i osoby trzecie praw autorskich, znaków towarowych i dóbr osobistych.
4. W przypadku złożenia zamówienia na stronie, o której mowa w ust. 1 i 2, może dojść do zawarcia
umowy pomiędzy użytkownikiem a właścicielem strony internetowej, do których istnieje powiązanie
(hiperlink) ze strony Portalu, względnie reprezentowanym tam oferentem, w żadnym jednak
przypadku do umowy pomiędzy podmiotem prowadzącym Portal a użytkownikiem. Prosimy
uwzględnić ogólne warunki handlowe danego oferenta na powiązanej stronie internetowej.
III. Ochrona danych osobowych
1. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami Ustawy o ochronie
danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 j.t. ze zm.) z uwzględnieniem przepisów
zawartych w Rozdziale 4 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2. Dane osobowe Użytkowników uzyskane poprzez Portal będą przetwarzane, pod warunkiem
uzyskania od Użytkownika wyraźnej zgody, w celu prowadzenia Portalu oraz otrzymywania od
podmiotu prowadzącego Portal informacji handlowych i marketingowych za pomocą środków
komunikacji słownej, elektronicznej, a także na wskazane w toku rejestracji do Portalu adresy i
numery telefonów.
3. Dane osobowe, o których mowa w pkt 2 powyżej, mogą być przekazywane przez podmiot
prowadzący Portal, pod warunkiem uzyskania od Uczestnika wyraźnej zgody, podmiotom
współpracującym z podmiotem prowadzącym Portal w zakresie promocji, marketingu i reklamy.
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych i
ich poprawiania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Uczestnik może zażądać od podmiotu
prowadzącego Portal usunięcia swoich danych osobowych.
5. W celu zapewnienia usunięcia, modyfikacji lub złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich
danych Użytkownik powinien przestrzegać instrukcji określonych w komunikatach zawartych w
Portalu. Jeżeli jednak Użytkownik Portalu nie może ukończyć procesu wskazanego w komunikatach,
wówczas powinien wysłać e-mail na adres: Dawid.Luciuk@loterie-organizacja.pl
6. Administratorem danych osobowych jest i360 Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, przy ul.
Sarmackiej 12/2, 02-972 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: 0000339847, kapitał zakładowy w
wysokości 489.375 złotych, NIP 701-020-61-78.

