Polityka prywatności

W związku z Twoim korzystaniem z naszej strony www.stophipo.pl, my Heureka Huge
Idea sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 01-695), przy Al.
Słowiańskiej 10B, wpisaną do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000320050, o numerze NIP: 525-24-44-319,
której komandytariuszem jest VML Europe Holding sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
(kod pocztowy: 02-792), przy ul. Adama Branickiego 17, wpisana do rejestru
przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Warszawy, XII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS
0000460206, o numerze NIP: 6793092074, zostaliśmy administratorem Twoich
danych osobowych w rozumieniu odpowiednich przepisów polskich i unijnych. W
ramach korzystania z rozwiązań i funkcji zamieszczonych na naszej stronie może
dojść do przetwarzania Twoich danych osobowych, które nam dobrowolnie
udostępniłeś, takich jak: imię i nazwisko, adres, mail, telefon, lokalizacja, sposób
płatności oraz informacje w zakresie Twojego zainteresowania naszymi produktami i
usługami. Możemy także gromadzić od Ciebie dodatkowe informacje jeżeli korzystasz
z naszej strony przez urządzenia elektroniczne takie jak smartfon lub tablet (adres IP,
system operacyjny urządzenia, operator). Możesz dostarczać nam także informacji,
gdy korzystasz z zawartości strony, przesyłasz lub udostępniasz link do naszej strony
w ramach mediów społecznościowych, za pomocą wtyczek lub aplikacji, które możemy
następnie połączyć z innymi informacjami. W każdym czasie masz prawo dostępu do
swoich danych, które zbieramy i przetwarzamy, a także ich poprawy i aktualizacji.
Informacje przez nas zbierane są używanie jedynie w celu spełnienia usługi przez
Ciebie żądanej, w tym rozwoju, ulepszenia i dostarczenia zamawianych produktów i
usług, a także celem prowadzenia przez nas działalności handlowej. W tym także
umożliwienie personalizacji wyświetlanej zawartości strony oraz reklam, tak aby
odzwierciedlały Twoje zainteresowania. Dostawcy usług, którzy działają na mocy
naszego upoważnienia, mogą także korzystać z powyższych informacji w celu
poinformowania o innych produktach mogących Cię zainteresować.
Powyższe informacje możemy wykorzystać także w razie nieautoryzowanego
korzystania z naszej strony, w celu ustalenia osoby odpowiedzialnej za takie działanie.
Rejestracja i informacje o koncie
W ramach korzystania z naszej strony, możemy poprosić Cię o stworzenie konta lub
rejestrację za pomocą aplikacji, co będzie wiązało się z dostarczeniem nam pewnych
danych osobowych, które umożliwią kontakt, identyfikację konta, przesłanie
zamówionych produktów, a także zarządzenia Twoim kontem na naszej stronie. Do
zakresu danych osobowych, które dobrowolnie możesz nam dostarczyć, jeżeli chcesz
założyć konto, należą: imię i nazwisko, adres, adres mailowy, numer telefonu, numer
faxu, informacje o karcie kredytowej i innych środkach płatniczych, informacje o
Twoich zainteresowaniach, sposobach korzystania z zawartości strony, produktów,
programów, usług, a także inne informacje, które dobrowolnie nam dostarczysz. Jeżeli

istnieje możliwość korzystania z naszej strony za pomocą anonimowego konta,
zostaniesz o tym poinformowany. Informujemy, iż przetwarzanie Twoich danych
osobowych jest także dopuszczalne dla realizacji prawnie usprawiedliwionych
celów, w szczególności w celach marketingu bezpośredniego produktów i usług.
Jednakże możemy prosić Cię o osobną zgodę na możliwość przetwarzania
Twoich danych osobowych dla realizacji innych celów, związanych z
przygotowanie oraz doskonaleniem naszej oferty. Możemy także prosić Cię o
zgodę na dostarczanie informacji handlowej lub innych treści.
Informacje zewnętrzne
Istnieje możliwość, iż informacje dostarczone przez Ciebie zostaną połączone z
informacjami uzyskanymi z innych źródeł i użyte zgodnie z niniejszą Polityką
Prywatności, celem umożliwienia nam oferowania Ci produktów, które mogą Cie
zainteresować. W razie gdyby powyższe informacje zawierały twoje dane osobowe,
zostaniesz poinformowany o zakresie oraz źródle udzielonych nam danych. W takiej
sytuacji będziesz miał prawo dostępu do tych danych oraz ich korekty w każdym
czasie. Jeśli tylko uznasz, że nie zgadzasz się na tego rodzaju korzystanie z Twoich
danych osobowych, wystarczy że złożysz nam pisemny sprzeciw oraz wniosek o
zaprzestanie tego rodzaju działalności.
Media społecznościowe
Możesz korzystać z zawartości naszej strony oraz usług przez nas oferowanych, takich
jak fora dyskusyjne, konkursy, filmy, gry i aplikacje, także za pomocą mediów
społecznościowych, wtyczek i aplikacji prowadzonych przez osoby trzecie, takie jak
przykładowo oferowane przez Facebooka. Jeżeli zdecydujesz się na połączenie
swojego konta na naszej stronie lub w innym sposób połączonych zawartość z naszej
strony ze stroną, usługami, wtyczkami lub aplikacjami dostępnymi w mediach
społecznościowych, możesz zezwolić nam na dostęp do pewnych informacji
związanych z Twoim społecznościowym kontem ( przykładowo: imię i nazwisko, adres
mail, zdjęcie profilowe, płeć, data urodzin, lokalizacja, lista znajomych, którzy także
korzystają z naszego konta, Twoje posty, polubienia i inne informacje dostępne na
tego rodzaju stronach). Za pomocą mediów społecznościowych, możemy także
uzyskać informacje, które nie pozwalają na identyfikację np. oglądana zawartość,
udział w grach, wyniki w tych grach oraz reklamach, których zawartość oglądałeś lub
które kliknąłeś. Jeżeli udzielisz nam informacji związanych z Twoim kontem na
mediach społecznościowych, pomożesz nam w umożliwieniu (i) oferowania Ci
ekskluzywnej zawartości strony (ii) indywidualizacji Twoich doświadczeń w Internecie
na naszej stronie i poza nią, a także (iii) kontaktowania się z Tobą przez media
społecznościowe, przesyłanie Ci nam naszych najnowszych wiadomości, ofert
specjalnych i nagród. Jeżeli dobrowolnie dostarczysz nam tych informacji, uważamy,
iż zgadzasz się na ich wykorzystanie zgodnie z zasadami niniejszej Polityki
Prywatności. Jeżeli opublikujesz na naszej stronie jakąś informację lub inną zawartość,
jak zdjęcia, komentarz, wiadomości w ramach uczestnictwa w forach dyskusyjnych,
zawartość ta może stać się publicznie dostępna w Internecie. Zatem, nie jesteśmy w
stanie zapobiec dalszemu rozprzestrzenianiu się takiej informacji. Pamiętaj, że masz
możliwość kontroli, które dane udostępniasz publicznie, za pomocą ustawień
prywatności dostępnych na stronach mediów społecznościowych. Proszę
sprawdź politykę prywatności, a także warunki korzystania z odpowiednich stron.

Informacje zbierane przez urządzenia elektroniczne
Jeżeli korzystasz z naszej strony za pomocą swojego telefonu komórkowego lub
innego urządzenia elektronicznego, możemy także gromadzić informację takie jak
unikalny identyfikator urządzenia, adres IP, a także o systemie operacyjnym
zainstalowanym na takim urządzeniu, operatorze komórkowym, wyszukiwarce
internetowej, Twojej precyzyjnej lokalizacji, a także innych informacji opisanych w
niniejszej Polityce Prywatności.
Dostarczanie żądanych informacji i usług
Zastrzegamy, iż w niektórych sytuacjach, tylko osoby które udostępnią nam swoje
dane osobowe będą miały możliwość zamówienia na naszej stronie produktów,
programów, usług lub w innych sposób uczestniczyć w aktywnościach oferowanych na
naszej stronie.
Informacje techniczne i użytkowe
Kiedy korzystasz z naszej strony zbieramy także informacje, które nie pozwalają na
identyfikację, takie jak wyszukiwarka, z której korzystasz (Firefox, Internet Explorer),
system operacyjny, któregpo używasz (Windows, Mac OS, iOS, Android), nazwa
domeny Twojego dostawcy usług lub operatora komórkowego, adres IP, a także inne
informacje użytkowe.
Przetwarzanie danych osobowych
Informacje przez nas zbierane, wykorzystujemy aby zrealizować Twoje zamówienia na
nasze produkty, program i usługi, w celu odpowiedzi na Twoje zapytania dotyczące
naszej oferty, aby dostarczyć, spersonalizować i udoskonalić naszą ofertę, a także
ofertę naszych partnerów biznesowych lub wyselekcjonowanych osób trzecich, które
uważamy, że mogą Cię zainteresować. Jeżeli korzystasz z naszych forów
internetowych, informacje przez nas zbierane mają udoskonalić Twoje doświadczenia
tam, a także możliwość oferowania Ci spersonalizowanych ofert. Jeżeli zdecydujesz
się na publikację jakiejś zawartości na forach dyskusyjnych, możemy opublikować
wykorzystywaną przez Ciebie nazwę użytkownika lub inne informacje, które
udostępniłeś na naszych stronach.
Przetwarzanie danych nieumożliwiających identyfikacji osoby
Wszystkie zebrane informacje o naszych użytkownikach, używamy w celu ulepszenia
szaty graficznej, funkcjonalności oraz zawartości naszych stron oraz umożliwienia
personalizacji doświadczeń użytkowników na stronach. Co więcej używamy tych
informacji w celu (i) dostarczenia, utrzymania, personalizacji, ochrony, ulepszenia i
rozwoju naszych produktów, programów i usług, a także w celu prowadzenia naszych
działalności (ii) analizy sposobów korzystania z naszych stron oraz (iii) oferowania
produktów, programów i usług naszych spółek powiązanych, partnerów biznesowych
oraz wybranych stron trzecich.
Pliki Cookie oraz Web beacons

Zarówno my, nasi partnerzy biznesowi, jak i dostawcy usług mogą przesyłać do
twojego komputera pliki “cookie” lub inne podobne rozwiązania, które ulepszają Twoje
doświadczenia na naszej stronie. Pliki cookie (tzw. ciasteczka) to niewielkie pliki
zapisywane na Twoim komputerze, tablecie lub urządzeniu mobilnym zawierające
nazwę strony, czas przechowywania oraz unikatowy numer. W efekcie „cookie” są w
stanie zidentyfikować Cię jako unikalnego konsumenta oraz zapamiętać Twoje
preferencje oraz niezbędne dane techniczne (w tym także kliknięcia). Jednakże pliki
„cookie” nie zbierają i nie przechowują Twoich danych osobowych.
Na naszych stronach używamy trzy rodzaje plików “cookie”: “sesyjne”, które są
usuwane po zakończeniu twojej wizyty na stronie, „trwałe”, które pozostają na stronie
oraz „pliki stron trzecich”, które są przesyłane przez strony partnerskie wbudowane w
nasza stronę lub do których odsyłamy za pomocą linków.
“Pliki sesyjne” są niezbędne, aby wykonywać podstawowe funkcje na naszej stronie
oraz dostarczać zamówione usługi. Umożliwiają utrzymanie sesji po zalogowaniu oraz
ograniczają konieczność transferu informacji przez Internet.
“Pliki trwałe” umożliwiają nam rozpoznanie wcześniejszego użytkownika naszej strony
przez połączenie anonimowych i losowo wygenerowanych danych identyfikacyjnych
takich jak sposób wejścia na stronę, strony wcześniej przeglądane, wybrane
ustawienia, czy ścieżka korzystania ze strony. Dzięki monitorowaniu tych informacji,
jesteśmy w stanie dokonywać udoskonaleń naszej strony, w tym naprawy błędów,
dostosowywania treści strony do Twoich preferencji, a także tworzenie ogólnych
statystyk celem weryfikacji ogólnych potrzeb użytkowników.
W celu udoskonalenia powyższych funkcji korzystamy z programów takich jak Google
analytics oraz iPresso. Narzędzia te pozwalają nam zrozumieć jak korzystasz z naszej
strony oraz jak możemy ją udoskonalić. Programy te przechowują „analityczne” pliki
cookie na Twoim komputerze, które informują nas jak dużo czasu spędzasz na stronie
oraz jakie strony przeglądasz. Dane wygenerowane z tych plików są przechowywane
na serwerach Google’a w Stanach Zjednoczonych Ameryki.
Co więcej na naszych stronach mogą też być zbierane pliki cookie stron trzecich
niebędących z nami powiązanych, w szczególności w celach reklamowych. Jeżeli nie
chcesz, aby strony trzecie zbierały informacje w celach reklamowych i dokonasz
odpowiednich modyfikacji w ustawieniach swojej przeglądarki, musisz liczyć się z tym,
iż wyświetlane reklamy nie będą dostosowane do Twoich preferencji.
W ramach plików cookie stron trzecich korzystamy także z możliwości mediów
społecznościowych takich jak Facebook, Twitter oraz Google+, które także mogą
zbierać pliki cookie w celu spersonalizowanie dostarczanych reklam.
Pamiętaj, że nie jesteśmy w stanie kontrolować przesyłania powyższych plików cookie,
w związku z czym sugerujemy, abyś zweryfikował odpowiednie strony stron trzecich w
celu zdobycia większej ilości informacji o plikach cookie przez nich generowanych oraz
jak nimi zarządzać.
Nasza strona używa także lokalnie przechowywane pliki, czasami nazywamy „flash
cookies”, w celu dostarczenia konkretnej zawartości, takiej jak filmy na żądanie, czy

animacje. Adobe’s flash player lub inne tego typu programy, korzystają z tego rodzaju
plików celem zapamiętania ustawień oraz preferencji, podobnie jak pliki cookie
używane przez przeglądarki. „Flash cookies” nie mogą być zarządzane za pomocą
ustawień Twojej wyszukiwarki. Jeżeli chcesz uzyskać informacje jak zarządzać „flash
cookies” musisz zasięgnąć informacji bezpośrednio ze strony Adobe’ s flash player.
Możemy także używać “web beacons”, które będą monitorowały Twoje korzystanie ze
strony. Web beacons to małe ciągi kodu, które umożliwiają umieszczenie małych
obrazków na stronach, których celem jest przetwarzanie danych takich jak adres IP
komputera, adres URL, czas spędzony na stronie , rodzaj wyszukiwarki, a także
informacji o wszystkich plikach cookie, które wcześniej zostały zebrane z tego
komputera. Kiedy korespondujemy z Tobą mailowo, web beacons mogą informować
nas, czy otworzyłeś i odczytałeś naszego maila. Zaznaczamy, iż samodzielne Web
beacons nie zawierają danych osobowych. Jednakże, jeżeli zdecydujesz się
udostępnić nam swoje dane osobowe, mogą one zostać przez nas połączone z
informacjami dostarczanymi przez Web beacons.
Według obowiązującego prawa unii europejskiej oraz odpowiedniej
implementacji w Polsce, korzystanie przez Ciebie z naszej strony z aktualnymi
ustawieniami przeglądarki, może prowadzić do Twojej zgody na korzystanie z
plików cookies na Twoim komputerze lub innym urządzeniu. Zarządzanie
polityką cookies jest dokonywane za pomocą ustawień przeglądarki, z której
korzystasz. Możesz dostosować ustawień wyszukiwarki tak, aby odrzucić
możliwość zbierania wszystkich lub tylko niektórych rodzajów plików cookies
na Twoim komputerze w zakresie przez Ciebie wybranym, w każdym możliwym
momencie. Powyższe ustawienia swojej przeglądarki możesz zmienić w każdym
czasie, dowolną ilość razy.
Jeżeli chcesz w pełni korzystać z naszej strony, koniecznym będzie umożliwienie nam
zbierania plików cookie. Jeżeli nie chcesz udostępnić nam tej możliwości, możesz
nadal korzystać z naszej strony, lecz pewne jej funkcje mogą być ograniczone z
przyczyn czysto technicznych. Pamiętaj, że większość przeglądarek ma
automatycznie włączoną możliwość zbierania plików cookie.
Sposób zmiany ustawień dotyczących plików cookie na najpopularniejszych
przeglądarkach.
Firefox:
https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-yourcomputer
Google Chrome:
http://www.google.com/policies/technologies/managing/
Internet Explorer:
https://support.microsoft.com/en-us/kb/196955

Opera:
http://help.opera.com/Linux/10.50/en/cookies.html
Jeżeli korzystasz z innego rodzaju przeglądarki, kliknij okienko “pomoc”, aby
dowiedzieć się jak zmienić ustawienia dotyczące plików cookie.
Informacje udostępniane
Nie udostępniamy twoich danych osobowych zewnętrznym firmom, organizacjom, czy
osobom prywatnym, chyba że uzyskamy na to Twoją zgodę lub nastąpi jedna z
poniższych sytuacji.
Udostępniamy dane osobowe naszym zaufanym podmiotom lub osobom prywatnym
w celu ich przetwarzania dla nas, które jest oparte na naszych instrukcjach oraz w pełni
zgodne z niniejszą Polityka Prywatności oraz wszelkimi innymi środkami poufności i
bezpieczeństwa.
Udostępniamy także dane osobowe zewnętrznym firmom organizacjom oraz osobom
indywidualnymi, jeżeli jesteśmy przekonani, iż dostęp, korzystanie, zachowanie lub
ujawnienia takich informacji jest potrzebne w celu:
o

o
o
o

Spełnienia obowiązków wynikających z prawa, rozporządzenia,
postępowania sądowego lub innego prawomocnego żądania instytucji
państwowej.
egzekwowania odpowiednich Regulaminów, w tym rozpatrzenia
potencjalnych naruszeń
wykrywania, zapobiegania lub w inny sposób rozwiązywania oszustwa,
kwestii bezpieczeństwa lub kwestii technicznych.
Ochrony
praw,
własności
lub
bezpieczeństwa
podmiotów
indywidualnych lub zbiorowych, jak wymaga tego prawo.

Możemy także udostępniać, informacje niebędące danymi osobowymi, publicznie oraz
naszym partnerom- takim jak wydawcy, reklamodawcy lub inne strony powiązane.
Przykładowo możemy udzielać informacji o aktualnych trendach lub sposobach
korzystania z naszych serwisów.
W razie fuzji, przejęcia lub sprzedaży naszych aktywów, będziemy dalej zapewniali
bezpieczeństwo oraz poufność danych osobowych, które nam dostarczyłeś. Jeżeli
Twoje dane osobowe zostaną transferowane lub zaczną podlegać pod inna politykę
prywatności, zostaniesz o tym uprzednio poinformowany.
Środki bezpieczeństwa
Korzystamy z uzasadnionych fizycznych, elektronicznych oraz zarządzających
procedur, aby zabezpieczyć informacje zbierane przez nas na stronie. Dostęp do
danych osobowych przez naszych pracowników, kontrahentów oraz agentów jest
ograniczony jedynie do informacji niezbędnych, które muszą być dla nas przetworzone
oraz podlegają restrykcyjnym obowiązkom zachowania poufności. W razie naruszenia

powyższych obowiązków, będą oni podlegać odpowiedzialności dyscyplinarnej lub
umowa z nimi zostanie zakończona.
Aktualizacja Polityki prywatności
Istnieje możliwość, iż niniejsza polityka prywatności zostanie poddana modyfikacji.
Jeżeli to się stanie, zostaniesz o tym poinformowany za pomocą notyfikacji na naszej
stronie, drogą mailową lub za pomocą wiadomości wysłanej na twoje konto na naszej
stronie. Zachęcamy do regularnego sprawdzania treści niniejszej Polityki Prywatności,
aby mieć pewność co do aktualnego jej brzmienia.
Jeżeli masz jakiekolwiek pytania, komentarze lub wątpliwości w kwestii niniejszej
Polityki Prywatności lub jej zastosowania możesz skontaktować się z nami za pomocą
adresu email: info@stophipo.pl

