Polityka Prywatności
EDENRED POLSKA SP Z O.O.
1. Administratorem danych jest EDENRED POLSKA sp. z o.o. z siedzibą w
Warszawie (00-419) przy ul. Rozbrat nr 44A, Polska, zarejestrowana w Krajowym
Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS:
0000116438, NIP: 6641003662, REGON: 290572125 („administrator danych”).
2. Szanujemy prawo do prywatności osób odwiedzających naszą stronę (dalej łącznie
jako „Użytkownicy”).
3. Podanie danych tj. imienia, nazwiska, adresu e-mail, nr telefonu, jest dobrowolne, lecz
niezbędne do otrzymywania ofert dotyczących naszych usług. Dane powierzone
zostają prze Panią/Pana w celu personalizacji przekazów oraz przesyłania informacji
handlowej (w tym newsletterów) - prowadzenia marketingu bezpośredniego
działalności Edenred Polska sp. z o.o. oraz jej następców prawnych, za pomocą
środków porozumiewania się na odległość, z wykorzystaniem telekomunikacyjnych
urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących.
4. Dbamy o bezpieczeństwo danych Użytkowników, w tym danych osobowych. Dane
przetwarzamy wyłącznie w oparciu o zgodę i zgodnie ze wskazanym celem.
Wdrożyliśmy środki organizacyjne i techniczne zgodne z przepisami dotyczącymi
ochrony danych osobowych, w szczególności ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U.2016 poz. 922 z późn. zm.) oraz aktami
wykonawczymi do wyżej wskazanej ustawy. Zapewnione zostało również
zabezpieczenie integralności i poufności danych osobowych przekazywanych przez
Internet - połączenie z naszą witryną jest szyfrowane przy wykorzystaniu protokołu
SSL typu DV (Domain Validation).
5. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do jego danych, ich
poprawienia lub żądania usunięcia. Każdy Użytkownik może w dowolnym momencie
zrezygnować z otrzymywania kolejnych informacji handlowych za pośrednictwem
poczty elektronicznej poprzez kliknięcie w służący do rezygnacji z otrzymywania
informacji handlowych link ("Zrezygnuj z otrzymywania wiadomości").
6. Korzystamy z technologii przechowującej i uzyskującej dostęp do informacji na
komputerze bądź innym urządzeniu końcowym Użytkownika podłączonym do sieci
Internet. Wykorzystujemy pliki cookies. Pliki cookies to niewielkie informacje
tekstowe o sposobie korzystania z naszej strony, które przechowywane są po stronie
Użytkownika.
7. Chcąc zbudować naszą ofertę, w sposób, który będzie najbliższy oczekiwaniom
Użytkowników, w ramach prowadzenia serwisu Edenred korzysta z usług analizy
oglądalności stron internetowych udostępnianych przez Google, Inc. aplikacji Google
Analytics oraz MouseStats Analytics Inc., aplikacji MouseStats. Powyższe aplikacje
wykorzystują pliki cookies. Dane zbierane za pomocą plików cookies przez Google
Analytics (włącznie z adresem IP Użytkownika) są przekazywane Google i
przechowywane przez Google na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Jeżeli Serwisy
anonimizują adresy IP, adres IP Użytkownika zostanie obcięty przez Google na
terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa
Europejskiego Obszaru Gospodarczego zanim adres ten zostanie przesłany do Stanów
Zjednoczonych. Wyłącznie w wyjątkowych sytuacjach pełny adres IP Użytkownika
zostanie przesłany na serwery Google w Stanach Zjednoczonych i obcięty na miejscu.
Google będzie korzystał z tych informacji w celu oceny sposobu korzystania z
Serwisów przez Użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla

operatorów serwisów oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na
serwisach internetowych i korzystaniem z internetu. Google nie będzie łączył adresu
IP Użytkownika z żadnymi innymi danymi będącymi w jego posiadaniu. MouseStats
nie przetwarza danych osobowych Użytkowników. Informacją przetwarzaną przez
MouseStats wobec Użytkowników z UE jest weryfikacja adres IP w celu ustalenia czy
Użytkownik jest unikalnym użytkowaniem czy powrócił na stronę Serwisu. Google
Inc. aplikacji Google Analytics, Leadreactor sp. z o.o. aplikacji LeadReactor,
MouseStats Analytics Inc. aplikacji MouseStats, Facebook Inc. aplikacji Facebook,
Twitter Inc. aplikacji Twitter, Instagram Inc. aplikacji Instagram gromadzą
anonimowe informacje, odnotowują tendencje występujące w witrynie bez
identyfikowania poszczególnych Użytkowników. Podobnie jak wiele innych usług,
narzędzie Google Analytics, MouseStats, Facebook, Instragram oraz Twitter
korzystają z własnych plików cookies do analizowania działań Użytkowników. Pliki
te służą do przechowywania informacji, np. czasu rozpoczęcia bieżących odwiedzin
oraz tego, czy Użytkownik był już kiedyś pod adresem witryny, z jakiej witryny trafił
na naszą stronę, jakiej rozdzielczości ekranu jest jego urządzenie, jakie informacje
interesowały go na naszej stronie etc.
8. Korzystając z witryny Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych przez
Google w sposób i w celach określonych powyżej w ust. 7. Użytkownik może
uniemożliwić zbieranie danych z plików cookies i przetwarzanie ich (w tym adresu
IP) poprzez pobranie i zainstalowanie odpowiednich aplikacji na urządzeniach z
których korzysta.
9. Użytkownik może również poprzez modyfikację ustawień swojej przeglądarki
internetowej uniemożliwić zapisywanie plików cookies na urządzeniu z którego
korzysta bądź tez może zapisane pliki trwale usunąć. Użytkownik decyduje o
przetwarzaniu plików cookies poprzez ustawienia przeglądarki internetowej, na
urządzeniu, z którego korzysta.
10. Informujemy, że implementowanie ograniczeń stosowania technologii określonych w
ust. 8 lub 9 może negatywnie wpłynąć na prawidłowość i wygodę działania naszej
witryny dla Użytkowników.
11. Niniejszy dokument obowiązuje od dnia 24.05.2018.

