1. Polityka prywatności
Niniejsza polityka prywatności określa ogólne warunki korzystania z serwisu internetowego
wrocławnanowo.pl oraz zasady zbierania i korzystania z danych osobowych użytkowników
tego serwisu, należącego do Atrium Dominikańska spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Ostrobramska 75C, kod pocztowy: 04175, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000712565, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego, o numerze identyfikacji podatkowej NIP: 5252638940, REGON:
363183887.
Administratorem Danych Osobowych jest Valkea Media S.A. z siedzibą w Warszawie, ul.
Ficowskiego 15, 01-747 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000291933, o
numerze identyfikacji podatkowej (NIP) 525-21-77-350 (”Valkea”). Z Inspektorem ochrony
danych osobowych można kontaktować za pomocą poczty elektronicznej
daneosobowe@valkea.com lub w siedzibie Valkea Media S.A
Niniejszy dokument stanowi jednocześnie regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną,
w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U.
z 2002 r., nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

Warunki korzystania z serwisu internetowego
Korzystanie z serwisu internetowego Valkea wymaga spełnienia następujących wymagań
technicznych:
1.
2.
3.
4.

dostęp do sieci Internet,
system operacyjny: Windows XP lub nowszy, Mac OS,
przeglądarka internetowa: Internet Explorer 7.0+, Firefox 3.5+, Safari 5.0+, Chrome,
dodatki: Flash plugin, Adobe Reader.

Przetwarzanie danych osobowych
Valkea Media w ramach organizowania konkursu „Wrocław na nowo” może przetwarzać
Pani/Pana dane osobowe dla różnych celów w związku z procesami obejmującymi
w szczególności: prowadzenie z Panią/Panem korespondencji, udział pracy zgłoszonej przez
Państwa ucznia/dziecko w konkursie. W szczególności:
1. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia konkursu, wyłonienia
zwycięzców oraz publikacji zwycięzców oraz galerii prac biorących udział w Konkursie i
ich autorów. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w celu
przeprowadzenia konkursu jest art. 6 ust. 1 lit. a) (zgoda) oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO
(prawnie uzasadniony interes administratora) w związku z publikacją zwycięzców oraz
galerii prac biorących udział w Konkursie i ich autorów przez administratora na
wybranych stronach internetowych. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, ale
niezbędne do tego aby wziąć udział w konkursie.

2. Administrator danych osobowych będzie udostępniać dane osobowe Fundatorowi Nagród
w Konkursie oraz innym odbiorcom, o ile taki obowiązek wynikać będzie z przepisów
prawa.
3. Dane osobowe Uczestników Konkursu, opiekunów ustawowych i/lub opiekunów
prawnych Uczestników Konkursu oraz osób koordynujących i osób upoważnionych z
ramienia Szkół biorących udział w Konkursie nie będą przetwarzane w formie
zautomatyzowanego podejmowania decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym
profilowania.
4. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

Śledzenie i korzystanie z informacji
Poprzez swoją stronę internetową Valkea nie śledzi i nie zbiera informacje dotyczących
użytkowników

Pliki cookies
Na naszej stronie internetowej wykorzystujemy pliki cookies, aczkolwiek nie mają one
żadnego powiązania z informacjami umożliwiającymi identyfikację osoby korzystającej ze
strony. Sesja plików cookies kończy się z chwilą zamknięcia przeglądarki. Jeżeli użytkownik
odrzuci pliki cookies, może nadal korzystać z naszego serwisu, jednakże dostęp do niektórych
jego części może być ograniczony. Pliki cookies pomagają nam zrozumieć potrzeby
i zainteresowania użytkowników oraz wykorzystać te informacje do doskonalenia naszego
serwisu internetowego i usług oferowanych w poszczególnych jego sekcjach.

Użytkownik może uniemożliwić przechowywanie plików cookies na komputerze
lub kontrolować sposób takiego przechowywania, dostosowując ustawienia przeglądarki
internetowej.

Łącza do innych stron
Nasz serwis internetowy zawiera łącza do innych stron. Proszę pamiętać, że spółka Valkea nie
jest odpowiedzialna za praktyki dotyczące prywatności lub zawartość innych serwisów, do
których łącza udostępniamy.

Reklamacje
Reklamacje w sprawach dotyczących korzystania z serwisu internetowego Valkea, w tym
dotyczące biuletynu, można składać na piśmie na adres siedziby Valkea..

Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:
1. oznaczenie użytkownika (w tym jego imię, nazwisko i adres email);
2. opis problemu stanowiącego podstawę złożenia reklamacji;
3. stanowisko lub żądania użytkownika.
Valkea rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od ich otrzymania. O rezultacie rozpatrzenia
reklamacji Valkea niezwłocznie zawiadomi użytkownika na adres podany w reklamacji.

Powiadomienie o zmianach polityki prywatności
Jeżeli polityka prywatności ulegnie zmianie, użytkownik zostanie o tym poinformowany
na stronie internetowej. Dzięki temu użytkownicy mają dostęp do najbardziej aktualnych
informacji na temat zbieranych przez nas danych, i sposobu ich wykorzystywania.
Jeżeli informacje umożliwiające identyfikację osoby będą miały być przez Valkea
wykorzystane w inny sposób niż określony w czasie zbierania tych informacji, użytkownicy
których to dotyczy zostaną powiadomieni o takim zamiarze Valkea za pośrednictwem poczty
elektronicznej. Użytkownik będzie wówczas mógł zadecydować, czy zezwolić nam
na wykorzystywanie jego danych w nowy sposób. W przeciwnym razie Valkea będzie
wykorzystywać dane użytkownika wyłącznie zgodnie z polityką prywatności, na podstawie
której zostały zebrane.

