POLITYKA PRYWATNOŚCI
I. Postanowienia ogólne
1. Właścicielem niniejszego serwisu internetowego (dalej jako „Serwis”) jest VanLeif Sp. z o.o., Plac
Joachima Lelewela 10, 01-624 Warszawa (dalej jako „Operator”).
2. Serwis ma na celu zbieranie zgłoszeń (internetowy formularz) konkursowych związanych z akcją
marketingową "Dobre za drobne" prowadzoną przez markę Burger King.
3. Operator dąży do zapewnienia ochrony i poszanowania prywatności użytkowników Serwisu
(„Użytkownicy”). Niniejsza Polityka Prywatności określa zakres informacji, które Operator może
pozyskać podczas korzystania z Serwisu przez Użytkowników oraz jak dane te mogą zostać
następnie wykorzystane.

II. Pliki cookies
1. Podczas korzystania z Serwisu Operator w sposób automatyczny zbiera dane zawarte w plikach
cookies.
2. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w
urządzeniach końcowych Użytkowników Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron
internetowych. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas
przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniach końcowych Użytkowników pliki cookies oraz
uzyskującym do nich dostęp jest Operator.
4. W ramach Serwisu mogą być stosowane następujące rodzaje plików cookies:


"niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu,
służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w
zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu lub umożliwiające zbieranie informacji o
sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu,



„funkcjonalne" pliki cookies, umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez Użytkownika
ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub
regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.,



"reklamowe" pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych
bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

5. Pliki cookies wykorzystywane są przez Operatora wyłącznie w celu obsługi Serwisu, w tym aby:


rozpoznać urządzenie Użytkownika i wyświetlić zawartość Serwisu w sposób dostosowany
do jego indywidualnych potrzeb,



tworzyć statystyki, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu
korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,



dostarczać Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich
zainteresowań, a także



tworzyć anonimowe statystyki Serwisu.

6. Pliki cookies nie są wykorzystywane do pozyskiwania jakichkolwiek danych osobowych o
Użytkownikach Serwisu.
7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (tj.
przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu
końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień
dotyczących tych plików. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby
blokować automatyczną obsługę plików cookies przez przeglądarkę internetową bądź informować o
ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu. Szczegółowe
informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach
oprogramowania (tj. przeglądarki internetowej).
8. Wyłączenie plików cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu z Serwisu.

III. Informacje zawarte w logach dostępowych
1. Operator zbiera informacje dotyczące korzystania z Serwisu przez jego Użytkowników, w tym ich
adresy IP, na podstawie analizy logów dostępowych. Informacje te wykorzystywane są w celach
technicznych, związanych z administracją serwerów Serwisu, jak również w celach statystycznych.

IV. Postanowienia końcowe
1. W przypadku pytań Użytkowników dotyczących niniejszej Polityki Prywatności, jak również w celu
realizacji uprawnień określonych w punkcie II.4 powyżej, prosimy o kontakt na adres siedziby
Operatora lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: contact@vanleif.com
2. Operator jest odpowiedzialny wyłącznie za zawartość Serwisu. Operator nie ponosi
odpowiedzialności za zawartość stron osób trzecich, w tym partnerów handlowych,
reklamodawców, z którymi Serwis połączony jest linkami.

