Niniejsza Polityka Ochrony Prywatności określa sposób przetwarzania i ochrony danych
osobowych przekazanych przez użytkowników w związku z korzystaniem z serwisów
internetowych udostępnianych w domenie actiongameslab.com lub innych domenach, a także
z oprogramowania, które przeznaczone jest do użytku na urządzeniach mobilnych,
administrowanych przez ACTION GAMES LAB S.A. odnoszących się do niniejszej Polityki
Ochrony Prywatności (dalej „Serwis”).
Przez „Usługę” należy rozumieć usługi realizowane w ramach Serwisu, włączając w to
korzystanie z konta internetowego dostępnego za pośrednictwem Serwisu, oraz konkursy, a
także inne podobne kampanie przeznaczone dla użytkowników Serwisu (dalej
„Użytkownicy”, pojedynczo „Użytkownik”). ACTION GAMES LAB S.A. zastrzega iż
określenie zasad korzystania z innych Usług określone w ramach regulaminów tychże Usług
mogą być stosowane odrębne zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych.

§ 1 Administrator
Administratorem danych osobowych Użytkowników jakie zostaną zgromadzone w związku z
chęcią korzystania przez Użytkowników z Usług (dalej: „Dane Osobowe”) jest ACTION
GAMES LAB S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Jana Kazimierza 46/54, 01-248
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 nr KRS 0000531168 z kapitałem
zakładowym 500 000 PLN, NIP: 1231267235, REGON: 145948614.
§2 Warunki dotyczące pozyskiwania Danych Osobowych Użytkowników
1. W celu zapoznania się z zawartością Serwisu nie jest wymagana od jego Użytkownika
podawanie Danych Osobowych.
2. Skorzystanie z Usług i ich realizacja na rzecz Użytkownika może się wiązać z potrzebą
podania przez Użytkownika Danych Osobowych. Udostępnienie danych osobowych przez
Użytkownika jest dobrowolne i uzależnione od jego decyzji. W przypadku jednak, gdy
Użytkownik nie udostępni Danych Osobowych, Serwis może odmówić realizacji Usług lub
ograniczyć dostęp do Usług.
3. Udostępnienie Danych Osobowych przez Użytkownika może być także wymagane w
innych uzasadnionych przypadkach, określonych przepisami prawa, w szczególności takich
jak skierowanie przez uprawnione organy państwowe do Administratora wniosku o
przekazanie określonej informacji. W takim przypadku Administrator każdorazowo
powiadomi Użytkownika o tym fakcie, chyba, że przepisy prawa stanowią inaczej.
§3 Zakres Danych Osobowych i ich przetwarzania
1. W uzasadnionych przypadkach Administrator uprawniony jest wymagać od Użytkownika o
wskazania następujących Danych Osobowych: imienia i nazwiska, adresu, numeru telefonu,
adresu poczty elektronicznej. Administrator zastrzega sobie prawo do wskazywania w
regulaminie określonej Usługi innych Danych Osobowych, które Użytkownik musi podać w
celu skorzystania z niej.

2. Dane Osobowe przetwarzane są przez Administratora w celu świadczenia Usług, do
wewnętrznych celów Administratora dotyczących ewidencjonowania świadczonych Usług, w
celu podatkowym czy też przygotowywania dokumentów do dalszego rozwoju
Administratora. O ile Użytkownik wyrazi na to zgodę, jego dane mogą być również
wykorzystywane do przesyłania przez Administratora oraz spółki wchodzące w skład grupy
Kapitałowej ACTION S.A. informacji handlowych dotyczących ich ofert, promocji i
konkursów.
§4 Podstawa przetwarzania Danych Osobowych
1. Dane Osobowe przetwarzane są za zgodą udzieloną przez Użytkownika oraz we
wszystkich przypadkach, określonych w przepisach prawa, które zezwalają Administratorowi
na przetwarzania danych osobowych.
2. Zgoda udzielona przez Użytkownika na przetwarzanie jego Danych Osobowych wyrażana
jest poprzez zaznaczenie właściwego miejsca w formularzu podczas procedury rejestracyjnej
lub innej procedury której celem jest umożliwienie skorzystanie z Usług. Użytkownik
uprawniony jest w dowolnym momencie odwołać wcześniej udzieloną zgodę.
§5 Informacje handlowe, ankiety
1. Administrator na podstawie udzielonej przez Użytkowników zgody może przesłać na
wskazane przez nich adresy poczty elektronicznej e-mail, informacje handlowe dotyczące
produktów, usług jakie są oferowane przez Administratora oraz spółki wchodzące w skład
grupy Kapitałowej ACTION S.A, a także uprawniony jest do przesyłania informacji
dotyczących produktów i usług swoich partnerów, między innymi w formie transmisji
internetowych (webcast), pod warunkiem, że Użytkownik zgodził się na ich otrzymywanie.
Użytkownik może w każdej chwili odwołać zgodę.
2. Administrator jest uprawniony do przesyłania Użytkownikom, także na wskazane przez
nich adresy poczty elektronicznej e-mail, ankiety jeżeli Użytkownik wyraził zgodę na ich
otrzymywanie. Użytkownik uprawniony jest w każdym czasie odwołać zgodę.
§6 Dane związane z zawartością Serwisu
1. Administrator uprawniony jest do zbierania informacji związanych z przeglądaniem
zawartości Serwisu przez Użytkowników, tj. liczby i źródła odwiedzin w danym Serwisie,
czas wizyty, zakres przeglądanych treści, liczbę i rodzaj podstron jakie zostały otworzone
przez Użytkownika, użyte odesłania, numer IP urządzenia Użytkownika iItd. Takie
informacje nie są łączone przez Administratora z Danymi Osobowymi Użytkownika i nie są
wykorzystywane do identyfikacji Użytkownika, chyba że ich wykorzystanie jest niezbędne
dla Administratora do prawidłowego świadczenia Usługi. Dane, o których mowa w
niniejszym pkt. są wykorzystywane przez Administratora wyłącznie w zakresie niezbędnych
do przeprowadzenia badań rynku i generowanego ruchu internetowego w ramach Serwisu, w
celach pozyskania danych statystycznych, które mogą posłużyć ocenie wielkości
zainteresowania treściami jakie zamieszczone są w Serwisie.
2. Administrator uprawniony jest do umieszczania Plików cookies na urządzeniach
końcowych Klienta w celu:

a) Dostosowania zawartości Serwisu i zakresu Usług do preferencji Klienta oraz
optymalizacji korzystania z Usług; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie
Użytkownika lub innej aplikacji i odpowiednio wyświetlić treść, dostosowaną do jego
indywidualnych potrzeb.
b) Tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z
Serwisu, co umożliwia ulepszanie struktury i zawartości.
c) Utrzymania sesji Użytkownika.
d) Przedstawiania Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich
zainteresowań.
e) Zapisywania i analizowania statystyk (m.in. Google Analytics i Google AdWords).
1. Użytkownik może w każdej chwili usunąć Pliki cookies umieszczone na jego
urządzeniu końcowym za pomocą opcji dostępnych w jego przeglądarce internetowej.
2. Administrator w celach wskazanych w ust. 1 jest uprawniony, jeżeli Użytkownik
wyraził zgodę, do powiązania Danych Osobowych przekazanych przez Użytkownika
w związku z korzystaniem z danej Usługi z innymi Danymi Osobowymi dotyczącymi
tego Użytkownika i przetwarzanymi już przez Administratora.
3. Dostępne przeglądarki internetowe w swoich ustawieniach początkowych
(domyślnych) dopuszczają możliwość tworzenia Plików cookies na urządzeniu
Użytkownika. Każdy Użytkownik może jednak sprzeciwić się umieszczaniu Plików
cookies na jego urządzeniu. Co do zasady, by zmienić takie ustawienia, należy
skorzystać z dostępnych opcji przeglądarki i wyłączyć mechanizm odpowiadający za
tworzenie plików cookies. Szczegółowe informacje o możliwościach i sposobach
obsługi Plików cookies dostępne są w ustawieniach wykorzystywanej przeglądarki
internetowej lub na stronach internetowych ich producentów.
4. Usunięcie lub zablokowanie możliwości tworzenia Plików cookies na urządzeniu
końcowym Użytkownika może doprowadzić do trudności w korzystaniu z istotnych
funkcjonalności Serwisu i realizacji Usług.
§7 Przekazywanie i Udostępnianie Danych Osobowych
1. Korzystanie z niektórych Usług może wiązać się z koniecznością przekazania lub
udostępnienia Danych Osobowych Użytkownika innym użytkownikom Serwisu, a także w
uzasadnionych przypadkach udostępnieniem lub przekazaniem Danych Osobowych poza
Serwis. W przypadku, gdy w wyniku powyższego dojdzie do przekazania Danych
Osobowych innemu administratorowi, przetwarzanie Danych Osobowych nie będzie podlegać
polityce prywatności Administratora, a podlegać będzie regulacjom dotyczącym polityki
ochrony prywatności ustalonej przez takiego administratora.
2. Administrator uprawniony jest do przekazania lub udostępnienia Danych Osobowych
osobom trzecim w następujących przypadkach:
I) Użytkownik wyrazi na to zgodę lub
II) będzie to uargumentowane przepisami prawa lub

III) będzie to niezbędne w celu prawidłowego świadczenia Usług.
3. W powyższych przypadkach Dane Osobowe mogą zostać przekazane także poza
Europejski Obszar Gospodarczy, w tym do Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej.
§8 Prawa Użytkownika
1. Użytkownik jest uprawniony do dostępu do treści Danych Osobowych oraz do ich
aktualizowania i poprawiania.
2. W przypadku wystąpienia okoliczności mających wpływ na zmianę Danych Osobowych,
Użytkownik zobowiązany jest zadbać o uaktualnienie Danych Osobowych na profilu w
Serwisie.
3. Administrator udzieli Użytkownikowi możliwość usunięcia jego Danych Osobowych ze
Zbioru Danych na żądanie Użytkownika, a także w innych przypadkach, na podstawie
przepisów obowiązującego prawa.
4. Administrator uprawniony jest do odmowy usunięcia Danych Osobowych, jeżeli
Użytkownik nie wywiązał się ze wszystkich zobowiązań względem Administratora lub
naruszył postanowienia regulaminu Serwisu, jakiejkolwiek Usługi lub swym postępowaniem
naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie Danych Osobowych jest celowe i
niezbędne do rzetelnego wyjaśnienia okoliczności i ustalenia lub wykluczenia
odpowiedzialności Użytkownika.
§9 Kontakt
1. Użytkownik Serwisu jest uprawniony do kontaktu z Administratorem w dowolnym czasie
w celu pozyskania informacji w zakresie sposobu w jaki Administrator wykorzystuje lub
będzie wykorzystywać Dane Osobowe.
2. Użytkownik uprawniony jest zwrócić się do Administratora z prośbą o usunięcie jego
Danych Osobowych w całości lub w określonej części.
3. Użytkownik może się kontaktować z Administratorem wysyłając wiadomość na adres email: support@actiongameslab.com

