Polityka Prywatności
Zachowanie najwyższych standardów związanych ochroną danych osobowych stanowi
jeden z priorytetów działania spółki CTDP. Poniższa Polityka prywatności jest zbiorem informacji
o sposobach, celach i zakresie, w jakim przetwarzamy Państwa dane osobowe. Ponadto znajdują się
tutaj informacje o tym, jak przechowujemy Państwa dane oraz komu je udostępniamy. Zgodnie z
Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (dalej: „RODO” ) poniżej
przedstawiamy najistotniejsze aspekty związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych
oraz Państwa praw związanych z tymi działaniami. Zachęcamy do uważnego zapoznania się z
treścią Polityki Prywatności i w przypadku chęci cofnięcia udzielonych uprzednio zgód na
przetwarzanie Państwa danych osobowych prosimy o postępowanie zgodnie z poniższymi
instrukcjami.

1. Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych
jest CTDP Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością & Co. Spółka komandytowa z siedzibą w
Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 60A, 87-100 Toruń, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, Wydział VII Gospodarczy
KRS pod numerem 0000320144, nr tel.: +48 56 665 16 03, e-mail: marketing@ctdp.pl.
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować pod
adresem administratora oraz dzwoniąc pod nr. tel.: +48 56 6651817 lub wysyłając maila na adres:
inspektor@ctdp.pl.

3. Podstawa przetwarzania danych osobowych
Podstawą przetwarzania danych osobowych Uczestników Konkursu są dobrowolne
udzielone zgody na poszczególne cele zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Zgody te mogą zostać
przez Państwa wycofane w dowolnym momencie. Oświadczenie o cofnięciu zgody na
przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej na adres wskazany
w pkt. 1. Polityki Prywatności lub elektronicznej na adres mailowy inspektor@ctdp.pl

3. Zakres i cel przetwarzania danych osobowych
Wypełniając formularz zgłoszeniowy do konkursu „Najlepszenarynku”, którego
organizatorem jest spółka CTDP udzielają Państwo dobrowolnej zgody na na przetwarzanie swoich
danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska, daty urodzenia, adresu e-mail, numeru telefonu,
adresu zamieszkania (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość) w celu
przeprowadzenia Konkursu, w tym wykonania zobowiązań Organizatora wobec Uczestników
związanych z wyłonieniem Zwycięzcy oraz odbiorem nagrody, jak również publikacji imienia,
nazwiska Zwycięzcy na Stronie oraz w celu prowadzenia sprawozdawczości finansowej;

Dodatkowo rejestrując się w konkursie mogą Państwo wyrazić również zgodę na
przetwarzanie Państwa danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska, daty urodzenia, adresu email, numeru telefonu, adresu zamieszkania (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy,
miejscowość) w następujących celach:
1 ) w celach marketingowych Organizatora, polegających na promocji towarów i usług
dostarczanych przez Organizatora lub jego partnerów handlowych, również po zakończeniu
Konkursu;
2) na udostępnienie danych osobowych Uczestnika przez Organizatora innym podmiotom, w tym
partnerom handlowym Organizatora;
3) w celu kontaktu i otrzymywania od Organizatora informacji handlowych dotyczących usług lub
towarów dostarczanych przez Organizatora lub jego partnerów handlowych na podany w
Formularzu Zgłoszeniowym numer telefonu (zgodnie z ustawą z dnia 16.07.2004 r. Prawo
telekomunikacyjne, Dz.U.2017.1907 t.j. z późn. zm.) lub adres poczty elektronicznej (zgodnie z ustawą z dnia
18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz.U.2017.1219 t.j. ), również po zakończeniu

Konkursu.
D o d a t k o w o , w celu realizowania działań marketingowych, Administrator może
wykorzystywać profilowanie. Oznacza to, że dzięki automatycznemu przetwarzaniu danych
Administrator dokonuje oceny wybranych czynników dotyczących Uczestników Konkursu w celu
dopasowania potencjalnej informacji handlowej do wieku lub ich potrzeb.

4. Udostępnienia danych osobowych
Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie pracownicy lub współpracownicy
administratora upoważnieni do prowadzenia konkursu lub zajmujący się obsługą IT strony www za
pośrednictwem której prowadzony jest konkurs, podmioty świadczące usługi hostingowe strony
konkursowej, dostawcy usług pocztowych lub kurierskich, biuro rachunkowe, urzędy skarbowe - w
celu prowadzenia konkursu i ewentualnego wydania nagrody oraz rozliczeń podatkowych.
W przypadku udzielenia również zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych
odbiorcami danych osobowych będą również pracownicy lub współpracownicy administratora
upoważnieni do kontaktów handlowych w imieniu administratora lub jego partnerów handlowych.
Natomiast w przypadku udzielenia zgody na udostępnienie danych osobowych odbiorcami
tych danych będą również inne podmioty, w tym partnerzy handlowi administratora.

5. Przechowywanie danych osobowych oraz czas ich przetwarzania
Państwa dane osobowe będą przechowywane na terenie Europejskiego Obszaru
Gospodarczego. Okres ich przechowywania jest integralnie związany z udzielonymi przez Państwa
zgodami marketingowymi.
1. W przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie danych w celu przeprowadzenia
Konkursu Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez okres trwania Konkursu lub do czasu
cofnięcia tej zgody oraz po zakończeniu konkursu na potrzeby obrony roszczeń oraz na podstawie

przepisów prawa w związku z obowiązkami podatkowymi, nie dłużej jednak niż przez okres 5 lat
od zakończenia Konkursu;
2. W przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych
Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez okres trwania Konkursu, do czasu cofnięcia tej
zgody lub przez okres 10 lat od zakończenia Konkursu;
3. W przypadku udzielenia zgody na udostępnienie Państwa danych osobowych przez Organizatora
innym podmiotom, w tym partnerom handlowym Organizatora Państwa dane osobowe
przetwarzane będą przez okres trwania Konkursu, do czasu cofnięcia tej zgody lub przez okres 10
lat od zakończenia Konkursu.

6. Bezpieczeństwo danych osobowych
Ochrona danych osobowych i prywatności jest dla nas bardzo ważna. W celu zapewnienia
bezpieczeństwa Państwa danych CTDP stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające
ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną,
w szczególności poprzez odpowiednie ich zabezpieczenie przed udostępnieniem osobom
nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy
oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
W tym celu CTDP przechowuje dane osobowe na odpowiednio zabezpieczonych serwerach oraz
z użyciem odpowiednich programów komputerowych. Nadto CTDP dba o to, aby dostęp do danych
osobowych oraz do ich przetwarzania miały wyłącznie upoważnione i odpowiednio przeszkolone
osoby, które przetwarzają je wyłącznie w ramach wykonywanych obowiązków służbowych. Jednak
z uwagi na sposób przekazywania danych osobowych do CTDP tj. za pośrednictwem sieci Internet,
oraz pomimo dołożenia należytej staranności i podjęcia przez CTDP wszelkich stosownych działań
w celu zapewnienia ochrony danych osobowych, w szczególności zastosowania wymienionych
wyżej środków bezpieczeństwa, zapewnienie bezpieczeństwa danych podczas ich przesyłania do
CTDP nie jest możliwe w pełnym zakresie.

7. Uprawnienia osoby, której dane osobowe są przetwarzane.
Mają Państwo prawo, nie częściej niż raz na sześć miesięcy, do dostępu do swoich danych
osobowych, które zostały przez Państwa udostępnione w ramach zgłoszenia konkursowego oraz do
kontroli ich przetwarzania. Uprawnienia te można realizować poprzez uzyskanie od administratora
Państwa danych osobowych informacji o kategoriach przetwarzanych danych oraz o celach
i okresie ich przetwarzania, jak również informacji o odbiorcach Państwa danych osobowych.
Ponadto Przysługuje Państwu prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do
ich poprawiania, w tym do żądania ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, a także prawo
żądania czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one
niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już
zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
Żądanie dostępu do danych osobowych i do uzyskania informacji, o którym mowa powyżej,
jak również żądanie uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania

przetwarzania lub usunięcia danych, powinno zostać zgłoszone w formie pisemnej do CTDP i na
adres wskazany w pkt. 1. Polityki Prywatności.
W przypadku uznania, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa
przysługuje Państwu możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.

8. Zmiany Polityki Prywatności
W przypadku zmian Polityki Prywatności, wynikających z konieczności dostosowania jej treści do
zmienionych okoliczności faktycznych lub obowiązujących przepisów prawa, zmiany takie zostaną
zakomunikowane poprzez zamieszczenie zaktualizowanego tekstu Polityki Prywatności na stronie
http://najlepszenarynku.pl
POLITYKA COOKIES
1. Pliki cookies i ich przeznaczenie
Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe,
które przechowywane są w urządzeniu końcowym „Przeglądającego Użytkownika” i przeznaczone
są do korzystania ze strony internetowej. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z
której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
2. Podmiot zamieszczający pliki cookies
Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Przeglądającego Użytkownika pliki
cookies oraz uzyskującym do nich dost ęp jes t ope rat or s trony i nterne towej
http://najlepszenarynku.pl (zwanej dalej „Stroną”) - CTDP Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością
& Co. Spółka komandytowa z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 60A, 87-100 Toruń,
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy w Toruniu, Wydział VII Gospodarczy KRS pod numerem 0000320144.
3. Cel wykorzystywania plików cookies?
Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
a. dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji Przeglądającego
Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w
szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Przeglądającego
Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do
jego indywidualnych potrzeb;
b. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Przeglądający
Użytkownik korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich
struktury i zawartości.
Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Przeglądającego Użytkownika i
wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Strony reklamodawców
oraz partnerów.

4. Rodzaje stosowanych plików cookies
W ramach Strony stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:
a. „sesyjne” (session cookies) – pliki tymczasowe, które przechowywane są w
urządzeniu końcowym Przeglądającego Użytkownika do czasu opuszczenia
strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki
internetowej), oraz
b. „stałe” (persistent cookies) – pliki cookies przechowywane w urządzeniu
końcowym Przeglądającego Użytkownika przez czas określony w
parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Przeglądającego
Użytkownika.
Nadto w ramach Strony stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
a. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w
ramach Strony, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług
wymagających uwierzytelniania w ramach Strony;
b. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, na przykład
wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w
ramach Strony;
c. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o
sposobie korzystania ze stron internetowych Strony;
d. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych
przez Przeglądającego Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu
Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego
pochodzi Przeglądający Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony
internetowej itp.;
e. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Przeglądającemu
Użytkownikowi treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich
zainteresowań.
5. Kontrola sposobu używania i usuwanie plików cookies
W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka
internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym
Przeglądającego Użytkownika.
Przeglądający Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików
cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować
automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o
ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Przeglądającego Użytkownika.
Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w
ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Poniżej podajemy linki do informacji
ustawień plików cookies w poszczególnych przeglądarkach.

Operator Strony informuje przy tym, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na
niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych.
6. Zmiany Polityki Cookies
W przypadku zmian Polityki Cookies, wynikających ze zmiany okoliczności faktycznych lub
zmiany obowiązujących przepisów prawa, zmiany takie zostaną zakomunikowane użytkownikom
strony http://najlepszenarynku.pl poprzez zamieszczenie zaktualizowanego tekstu Polityki Cookies
na tej stronie. Korzystanie ze Strony po takich zmianach oznacza akceptację zmienionej Polityki
Cookies.
7. Dodatkowe informacje
Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem
www.wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

