POLITYKA PRYWATNOŚCI
SERWIS INTERNETOWY TRENDY LUNCH

1. Informacje na temat danych osobowych
1.1. Kto przetwarza dane osobowe użytkownika?
Administratorem danych osobowych, które przetwarzamy w ramach serwisu internetowego
dostępnego pod adresem trendylunch.melvit.pl (dalej nazywany Serwisem Trendy Lunch) jest
Melvit S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Grójecka 194/91, 02-390 Warszawa, Sąd Rejonowy dla m.
st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy, KRS 000051035, numer NIP 5222401618, REGON
01483306, kapitał zakładowy: 690 253,00 pln w całości wpłacony
Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych.
Użytkownik może się z nami skontaktować w następujący sposób:
iod@melvit.com.pl
Niniejsza Polityka prywatności dotyczy wyłącznie Serwisu Trendy Lunch. Nasz serwis internetowy
może zawierać odnośniki do innych serwisów i stron internetowych. Zwracamy uwagę, by po
przejściu do innych serwisów lub stron internetowych zapoznać się z polityką prywatności tam
ustaloną.
1.2. Jakie dane osobowe, w jakim celu i na jakiej podstawie są przetwarzane przez
administratora danych?
Funkcjonowanie naszego serwisu internetowego odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie
obowiązujących przepisów prawa, w tym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz.U.UE.L.2016.119.1
z dnia 2016.05.04.
Przetwarzamy dane osobowe użytkownika w następujących celach i na następującej podstawie
prawnej:
a)

W celu umożliwienia użytkownikowi założenia spersonalizowanego konta w ramach Serwisu
Trendy Lunch oraz jego obsługi i korzystania z niego, w tym otrzymywania
spersonalizowanych informacji, przepisów, porad oraz komunikacji za pośrednictwem
komunikatora internetowego (tzw. chatbot) oraz przekazywania do Serwisu Trendy Lunch
komentarzy, plików graficznych i zdjęć przez użytkownika, użytkownik przekazuje nam
niezbędne do tego celu dane oraz udziela nam zgody na ich przetwarzanie w takim celu.
Danymi tymi są:

•
•

•
•

dane obejmujące profil publiczny użytkownika Facebook, w tym imię nazwisko,
zdjęcie profilowe, adres e-mail,
dane o preferowanym przez użytkownika zakresie propozycji aktywności sportowych,
żywieniowych lub związanych ze stylem życia, wskazówek, przepisów kulinarnych mu
udzielanych na dany tydzień.
dane obejmujące proponowane przez nas aktywności sportowe, żywieniowe lub
związane ze stylem życia, wskazówki, przepisy kulinarne.
dane obejmujące zrealizowane przez użytkownika aktywności sportowe, żywieniowe
lub związane ze stylem życia, w formie potwierdzenia danych aktywności,
komentarzy, w tym zdjęć.

Użytkownik, korzystając ze swojego konta Facebook, może także otrzymywać reklamy i informacje
handlowe, dotyczące Serwisu Trendy Lunch lub innych usług lub produktów administratora danych.
Działania takie odbywają się na podstawie i w ramach wiążących użytkownika regulaminów i zasad
regulujących jego aktywność na Facebook.

1.3. Czy wymagane jest przetwarzanie danych osobowych przez administratora danych?
Podanie przez użytkownika danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, jest natomiast
niezbędne w celu założenia i obsługi spersonalizowanego konta w Serwisie Trendy Lunch oraz
korzystania z niego w celach określonych w pkt. 1.2.
Podanie danych osobowych następuje dobrowolnie i użytkownik nie jest zobowiązany do ich
podania. W razie jednak braku podania wymaganych danych osobowych, może nie być możliwe
założenie i obsługa spersonalizowanego konta użytkownika w Serwisie Trendy Lunch.
1.4. Komu udostępniamy dane osobowe?
Dane osobowe użytkownika przetwarzamy jedynie w zakresie, celach i na podstawach określonych
powyżej (pkt 1.2). Korzystamy jednak z usług podmiotów trzecich dla zapewnienia realizacji
naszych usług, w związku z czym podmioty takie mogą mieć dostęp do danych osobowych
użytkownika. W szczególności są to:
a)
b)
c)
d)

podmioty zapewniające usługi hostingowe w stosunku do Serwisu Trendy Lunch,
podmioty zapewniające mechanizm uwierzytelniania do spersonalizowanego konta
użytkownika w Serwisie Trendy Lunch,
podmioty zapewniające funkcjonowanie komunikatora internetowego (tzw. chatbot)
pozwalającego na komunikację pomiędzy nami a użytkownikiem,
podmioty administrujące Serwisem Trendy Lunch, w tym komunikatorem internetowym (tzw.
chatbot) na rzecz administratora danych,

Nie przekazujemy danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowej.
1.5. Jak długo przetwarzamy dane osobowe?

Dane osobowe użytkownika są przetwarzane przez okres niezbędny dla założenia
spersonalizowanego konta w ramach Serwisu Trendy Lunch oraz jego obsługi i korzystania z niego,
a po tym okresie przez czas udzielenia zgody. Dane mogą być także przetwarzane po tym okresie,
ale jedynie w zakresie wymaganym przez przepisy prawa, w tym jeżeli ich przetwarzanie jest
niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez
administratora lub przez stronę trzecią.

1.6. Uprawnienia użytkownika
Respektujemy wszelkie prawa użytkownika, przysługujące mu zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa, w tym:
a)

Użytkownik ma prawo żądania od nas dostępu do dotyczących go danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
Prawo to realizowane może być poprzez komunikację na adres poczty elektronicznej:
iod@melvit.com.pl

b)

Użytkownik ma prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania
danych osobowych go dotyczących
Sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych użytkownika w celach wynikających z
prawnie uzasadnionych interesów administratora danych (w tym dokumentowania transakcji
zgodnie z wymogami fiskalnymi, dochodzeniem roszczeń), może być wniesiony z przyczyn
związanych z szczególną sytuacją użytkownika. Sprzeciw nie będzie skuteczny, w przypadku
istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec
interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia,
dochodzenia lub obrony roszczeń.
Sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych użytkownika na potrzeby marketingu
bezpośredniego, może być wniesiony w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim
marketingiem bezpośrednim.

c)

Użytkownik ma prawo do przenoszenia danych,

d)

Użytkownik ma prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie
Prawo to realizowane może być poprzez komunikację na adres poczty elektronicznej:
iod@melvit.com.pl
Cofnięcie zgody jest prawem użytkownika. W stosunku jednak do określonych danych
osobowych, które są niezbędne dla realizacji pewnych funkcjonalności, np. dla utworzenia lub
obsługi spersonalizowanego konta w Serwisie Trendy Lunch, brak zgody na ich przetwarzanie

przez administratora może wiązać się z brakiem możliwości realizacji tych funkcjonalności. W
niektórych sytuacjach cofnięcie więc zgody może powodować konieczność likwidacji konta.
Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej wycofaniem.
e)

Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, właściwego zgodnie z
polskimi przepisami
Organem takim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

2. Informacje dotyczące cookies
2.1. Cel wykorzystywania cookies
Dla Państwa wygody Serwis Trendy Lunch używa tzw. plików cookie ("ciasteczka"). Pliki cookie, to
dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe zapisywane przez serwery na urządzeniu
końcowym użytkownika (dysku komputerowym, urządzeniu przenośnym itd.), w związku z
dostępem do danej strony internetowej. Serwery mogą odczytywać te pliki przy każdorazowym
połączeniu się z danego urządzenia końcowego.
Pliki cookie służą m.in. do:
•

•
•
•

dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz
optymalizacji; w szczególności pliki cookie pozwalają rozpoznać użytkownika i
odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych
potrzeb,
umożliwienia korzystania ze spersonalizowanego konta użytkownika w Serwisie Trendy
Lunch, w celu realizacji jego funkcjonalności,
utrzymania sesji użytkownika Serwisu Trendy Lunch po zalogowaniu użytkownika,
w celach statystycznych.

2.2. Rodzaje plików cookie
W ramach Serwisu Trendy Lunch stosowane są dwa rodzaje plików cookies: sesyjne (wygasają po
zakończeniu sesji i wylogowaniu się z Konta Klienta) oraz stałe (przechowywane są w urządzeniu
końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich
usunięcia przez użytkownika).
2.3. Zmiana ustawienia dotyczących cookies
Użytkownik może w każdej chwili odwołać zgodę i ograniczyć lub wyłączyć możliwość
wykorzystywania przez Serwis Trendy Lunch plików cookie. Domyślna konfiguracja przeglądarek
internetowych pozwala na wykorzystywanie plików cookie. Zmiany ustawień dotyczących cookies
są możliwe z poziomu przeglądarki internetowej.

Poniżej zamieszczono odnośniki do szczegółowych informacji o zmianie ustawień cookie w
popularnych przeglądarkach internetowych:
Google Chrome:
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
Mozilla Firefox:
http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
Internet Explorer:
http://windows.microsoft.com/pl-pl/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-10
Opera:
http://help.opera.com/opera/Windows/2393/pl/controlPages.html#manageCookies

Użytkownik musi jednak mieć na uwadze, że ograniczenie lub wyłączenie w ustawieniach
przeglądarki internetowej wykorzystywania przez Serwis Trendy Lunch cookies, chociaż zwiększa
prywatność, może powodować jednak brak możliwości korzystania przez użytkownika z niektórych
funkcjonalności. Utrudnione m.in. może być korzystanie ze spersonalizowanego konta
użytkownika. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych cookies.
Pliki cookies służące do monitorowania ruchu na stronie internetowej, tj. analityki danych, w tym
cookies Google Analytics (są to pliki wykorzystywane przez spółkę Google w celu analizy sposobu
korzystania z Serwisu przez Użytkownika, do tworzenia statystyk i raportów dotyczących
funkcjonowania Serwisu). Google nie wykorzystuje zebranych danych do identyfikacji Użytkownika
ani nie łączy tych informacji w celu umożliwienia identyfikacji. Szczegółowe informacje o zakresie
i zasadach zbierania danych w związku z tą usługą można znaleźć pod linkiem:
https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners.

