
POLITYKA PRYWATNOŚCI APLIKACJI O!POLSKIE PRZEBOJE 

(zwana dalej: „Polityką Prywatności”), 

 

§ 1.  POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Postanowienia poniższe stanowią Politykę Prywatności aplikacji O!POLSKIE PRZEBOJE, która 

określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników usług(i) związane z 

procedurą reklamacji, w przypadku wad, błędów lub usterek aplikacji O!POLSKIE PRZEBOJE bądź 

dedykowanej strony internetowej znajdującej się pod adresem: 

http://opolskieprzeboje.globeit.pl. 

2. Na cele niniejszej Polityki Prywatności  świadczonej w ramach aplikacji O!POLSKIE PRZEBOJE, 

następujące pojęcia należy rozumieć jako: 

a) „Usługodawca” lub „Globe IT” - Globe IT Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. 

Gżegżółki 11, o numerze NIP: 5252460330, KRS: 0000334182, o numerze REGON: 

141959791; 

b) „Administrator Danych” - Telewizja Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. J. P. 

Woronicza 17, 00-999 Warszawa, o numerze NIP: 5210412987, KRS 0000100679, o 

numerze REGON: 010418973; 

c) „Aplikacja” - aplikacji O!POLSKIE PRZEBOJE; 

d) „Usługi” – możliwość oddawania głosów za pośrednictwem Aplikacji oraz korzystania z 

dedykowanej strony internetowej znajdującej się pod adresem: 

http://opolskieprzeboje.globeit.pl. 

3. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką Prywatności zastosowanie znajdują 

postanowienia Regulaminu Głosowania w Aplikacji Mobilnej „O!POLSKIE PRZEBOJE” 

umieszczonego na stronie internetowej, znajdującej się pod  adresem: 

http://festiwalopole.tvp.pl. 

4. Użytkownik korzystający z Usług potwierdza, iż zapoznał się z Polityką Prywatności oraz że 

wyraża dobrowolną zgodę na wykorzystanie swoich danych związanych ze zgłoszeniem 

reklamacyjnym, w sposób opisany w niniejszej Polityce Prywatności. Jeśli użytkownik takiej 

zgody nie wyraża, proszony jest wówczas o niekorzystanie z Usług. 

5. Dane osobowe Użytkownika zgłaszającego reklamację są przetwarzane zgodnie z ustawą o 

ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 922) oraz ustawą o 

świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030).  

6. Administrator Danych dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których 

dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są: 

a. przetwarzane zgodnie z prawem; 

b. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu 

przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; 

c. przechowywane nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania. 

§ 2.  ZAKRES ZBIERANYCH DANYCH ORAZ CEL PRZETWARZANIA DANYCH 

 

1. Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby prowadzony serwis opolskieprzeboje.globeit.pl 

ułatwiał każdemu Użytkownikowi przeglądanie strony i korzystanie z aplikacji O!POLSKIE 

PRZEBOJE. Dlatego w trosce o bezpieczeństwo i wygodę Użytkowników informujemy, że 



poruszając się po stronie i aplikacjach mobilnych wyrażasz zgodę na gromadzenie i 

przechowywanie informacji o następujących danych: 

a. numer IMEI urządzenia; 

b. UUID urządzenia.  

2. Usługodawca zastrzega, iż wszelkie dane zgromadzone lub przechowywane przez Usługodawcę 

mogą być wykorzystane wyłącznie w celu zapewnienia poprawnego działania Aplikacji oraz 

analizy danych statystycznych na potrzeby celów sumowania głosów oddanych przez 

użytkowników Aplikacji. 

3. Administrator Danych na potrzeby rozpatrzenia reklamacji może zbierać od użytkowników 

Aplikacji następujące dane:  

a) imię,  

b) nazwisko,  

c) adres e-mail,  

d) nazwę i model urządzenia mobilnego, na którym wystąpił problem;  

e) nazwę i wersję systemu operacyjnego urządzenia mobilnego, na który wystąpił problem;  

f) opis przedmiotu reklamacji, w tym datę i godzinę zaistnienia problemu. 

4. Administrator Danych zbiera i przetwarza dane wskazane w ust. 3 powyżej wyłącznie na cele 

możliwości należytego rozpatrzenia reklamacji złożonej przez użytkownika Aplikacji. 

§ 3.  PLIKI COOKIES 

1. Używając strony internetowej Usługodawcy oraz korzystając z Aplikacji, zgadzasz się na 

korzystanie z plików cookies.  

2. Cookies to małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób 

potrzebny do wykonania danej operacji, np. w postaci uwierzytelnienia, zbierania danych 

statystycznych lub zapisania danych w formularzach kontaktu lub zamówienia. Aplikacje mogą 

również wykorzystywać skrypty Google Analytics oraz Gemius do zbierania statystyk 

dotyczących ilości odwiedzin Użytkowników na stronie internetowej Usługodawcy bądź ilość 

pobrań Aplikacji. 

3. Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera czy urządzenia przenośnego ani dla użytkownika i 

jego danych. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie 

ich z dysku.  

4. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych 

(przeglądarki) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym 

użytkownika. Jednakże w ustawieniach przeglądarki można dokonać zmiany ustawień 

dotyczących cookies, w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną ich obsługę w 

ustawieniach przeglądarki bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu 

końcowym użytkownika.  

5. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi cookies dostępne są w ustawieniach 

oprogramowania przeglądarki. Usługa lub jej poszczególne funkcjonalności mogą jednak bez 

plików cookies nie działać poprawnie. 

 

§ 4.  BEZPIECZEŃSTWO 

 

Zarówno Usługodawca jak i Administrator Danych stosują środki techniczne i organizacyjne, których 

celem jest jak najlepsze zabezpieczenie gromadzonych danych (Usługodawca) bądź danych osobowych 

(Administrator Danych) przed nieuprawnionym dostępem lub niewłaściwym wykorzystywaniem przez 

osoby nieuprawnione. Administrator Danych nie ponosi odpowiedzialności za utratę bądź ujawnienie 

danych spowodowane błędami w transmisji czy bezprawnym działaniem osób trzecich. 



 

§ 5.  OKRES RETENCJI 

Dane Użytkowników zgłaszających reklamację są przechowywane przez okres niezbędny do 

świadczenia usługi żądanej przez Użytkownika, lub też przez okres określony przez cele opisane w 

niniejszej Polityce Prywatności. Użytkownik ma prawo wglądu w swoje dane, jak również prawo 

sprzeciwić się ich przetwarzaniu, czy też wnieść do Administratora Danych o zawieszenie przetwarzania 

lub usunięcie jego danych. Prośbę należy kierować pisemnie na wskazany poniżej adres:  

Telewizja Polska S.A., Program 1, ul. J.P. Woronicza 17, 00-999 Warszawa. 

§ 6.   ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI 

Administrator Danych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdy 

Użytkownika Aplikacji powinien zapoznać się z aktualną wersją Polityka Prywatności. O zmianach w 

Polityki Prywatności Usługodawca będzie informować z 14 – dniowym (słownie: czternasto) 

wyprzedzeniem na stronach serwisu http://opolskieprzeboje.globeit.pl.  

 


