KAMPANIA MASTERCARD “[Bezcenne Niespodzianki]”

Klauzula poufności

MasterCard przestrzega poufności Państwa danych. Niniejsza Klauzula Poufności ma zastosowanie do
danych osobowych zbieranych w kontekście Kampanii Mastercard „Bezcenne Niespodzianki” (zwanej
dalej „Kampanią”). MasterCard oznacza MasterCard Europe SA (“MasterCard”) z siedzibą w
Waterloo, przy ulicy Chaussee de Tervuren 198/A, 1410 Waterloo w Belgii, podmiot odpowiedzialny
za zbieranie i wykorzystywanie Państwa danych osobowych w kontekście Kampanii.
Niniejsza Klauzula Poufności nie odnosi się do zbierania i wykorzystywania Państwa danych
osobowych na innych stronach internetowych opatrzonych logo MasterCard lub przez podmioty
wydające Państwa karty MasterCard (na przykład Państwa bank) lub jakichkolwiek innych informacji
lub komunikatów odnoszących się do MasterCard poza przedmiotową Kampanią. W celu uzyskania
dalszych informacji na temat praktyk stosowanych przez MasterCard w zakresie ochrony poufności
danych osobowych zapraszamy do wizyty na naszej stronie poświęconej Międzynarodowej Polityce
Prywatności
pod
adresem:
https://www.mastercard.pl/pl-pl/miedzynarodowa-politykaprywatnosci.html.
Dla celów niniejszej Kampanii zbieramy jedynie Państwa podstawowe dane osobowe takie jak: imię,
nazwisko, telefon komórkowy, email. Dostarczane przez Państwa dobrowolnie dane osobowe są
przetwarzane i wykorzystywane tylko w następującym celu: wyłonienie zwycięzców konkursu,
skontaktowanie się ze zwycięzcami, ogłoszenie ich imion oraz krajów. Istnieje możliwość zapisania się
na listę osób otrzymujących informacje marketingowe od MasterCard i zrzeszonych z tą firmą
partnerów, w tym informacje o akcjach promocyjnych związanych z programem MasterCard
„Priceless Cities”, programem MasterCard „Priceless Specials”. W tym kontekście możemy poprosić
Państwa o takie informacje jak imię, adres email oraz numer telefonu.
Nie ujawniamy danych osobowych zbieranych w niniejszej Kampanii, z wyjątkiem ujawniania ich dla
wyżej wymienionych celów firmie Hypermedia sp. z o.o., agencji reklamowej MasterCard
wspierającej organizację niniejszej Kampanii lub międzynarodowym partnerom MasterCard, zgodnie
z obowiązującymi przepisami. Stosujemy odpowiednie administracyjne, techniczne i fizyczne
zabezpieczenia mające na celu ochronę danych osobowych przed ich przypadkowym lub
bezprawnym zniszczeniem, ich przypadkową utratą, zmianą ich przez osobę nieupoważnioną,
ujawnieniem ich lub dostępem do nich przez osobę nieupoważnioną, wykorzystaniem ich w
niewłaściwy sposób lub też jakąkolwiek inną formą wykorzystania danych osobowych w sposób
niezgodny z prawem.
Państwa dane osobowe będą przechowywane tylko przez okres niezbędny dla wyżej wymienionych
celów i nie dłużej niż 3 miesiące po zakończeniu niniejszej Promocji.
Mają Państwo prawo otrzymywać informacje dotyczące przechowywanych na Państwa temat danych
oraz uzyskiwać do nich dostęp jak również możliwość sprostowania ich kontaktując się z nami pod
adresem: konkursmastercard@isobar.com. Jeśli postanowią Państwo, że nie życzą sobie, aby firma
MasterCard przetwarzała Państwa dane osobowe w kontekście niniejszej Kampanii lub też chcą
Państwo wycofać którąkolwiek ze swoich zgód, na Państwa życzenie anulujemy członkostwo w
Kampanii i Państwa dane osobowe w bazie danych staną się anonimowe, a jakiekolwiek odniesienie
do Państwa zostanie usunięte.

Biorąc udział w niniejszej Kampanii, wyrażają Państwo zgodę na wykorzystanie Państwa danych
osobowych przez nas w sposób określony w niniejszej Klauzuli Poufności.

