NASZA POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Dziękujemy za odwiedzenie strony marki Lay’s www.lays.pl
Naszą politykę ochrony danych osobowych opracowaliśmy na podstawie polskich przepisów prawnych
(ustawa z dn. 29 sierpnia 1997 r.o ochronie danych osobowych, Dz.U.2016 poz. 922, t.j.).
Informujemy, że administratorem danych osobowych pozyskiwanych za pośrednictwem strony marki
Lay’s (oraz sublinii) jest spółka Frito Lay Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim, ul.
Zachodnia 1, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, nr KRS: 61745, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, NIP: 5291347721, kapitał zakładowy:
149.368.100,00 zł.
Jednocześnie pragniemy poinformować, iż operator serwisu Heureka Huge Idea sp. z o.o. sp. k. z siedzibą
w Warszawie (kod pocztowy: 01-695 ), przy Al. Słowiańskiej 10B , wpisana do rejestru przedsiębiorców,
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS0000318246, o numerze NIP: 525-24-44-130
zobowiązuje się do ochrony prywatności Użytkowników tej strony, zwłaszcza dzieci, z zastrzeżeniem, iż
operator może przekazać zgromadzone dane organom państwowym na ich żądanie, zgodnie z
obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

Jakie informacje zbieramy i jak je wykorzystujemy
Zbieramy:



dane osobowe takie jak imię i nazwisko, adres e-mailowy, wiek, itp. (na części naszych stron
Internetowych, pozyskiwane za pośrednictwem formularzy),
dane zbiorowe - informacje o tym, ilu odwiedzających zalogowało się na naszej stronie, jakie
strony odwiedzili, itp. (na wszystkich stronach).

Nasze strony można odwiedzać bez konieczności podawania nam swoich danych osobowych. W
pewnych przypadkach jednak bez podania danych osobowych nie będą Państwo mogli uczestniczyć w
niektórych promocjach lub konkursach ani otrzymywać informacji o naszych produktach czy nowościach.
Zbieramy, przechowujemy i wykorzystujemy tylko te Państwa dane osobowe, które przekazali nam
Państwo dobrowolnie. Dane otrzymane od Państwa w formularzach przetwarzamy w celu zgodnym z
zakresem wyrażonej w danym formularzu zgody. Służą nam one do kontaktu z Państwem, do
odpowiadania na Państwa pytania lub reagowania na komentarze i prośby. Będziemy także korzystać z
Państwa danych osobowych, aby przygotować najbardziej interesujące dla Państwa serwisy (dlatego
może zdarzyć się, że prześlemy do Państwa prośbę o uzupełnienie otrzymanych już od Państwa
informacji o dodatkowe dane, przy czym przesłanie tych danych dodatkowych przez Państwa będzie
dobrowolne).
Zgodnie z postanowieniami ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r.o ochronie danych osobowych, Dz.U.2016
poz. 922, t.j. mają Państwo prawo wglądu w swoje dane oraz prawo do ich poprawiania, uzupełnienia,
uaktualnienia i sprostowania.

Cookies – polityka ciasteczek
Z naszą polityką dotyczącą plików cookies można zapoznać się TU.
Pytania
Wszelkie pytania prosimy kierować w formularzu kontaktowym - https://lays.pl/kontakt

