
Oświadczenie o ochronie danych osobowych 

Ochrona Państwa danych osobowych jest dla nas ważna. Poniższe informacje wyjaśnią Państwu, które dane są zapisywane podczas odwiedzania naszej 
strony internetowej oraz w jaki sposób są one wykorzystywane. 

 Treść oświadczenia o ochronie danych osobowych

1.   ZAKRES OBOWIĄZYWANIA
2.   WYKORZYSTYWANIE I PRZEKAZYWANIE PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH
3.   PROTOKOŁOWANIE NA NASZEJ STRONIE INTERNETOWEJ
4.   PLIKI COOKIES I SYGNAŁY NAWIGACYJNE SIECI WEB
5.   WEBTRACKING (TECHNOLOGIE ŚLEDZĄCE RUCH INTERNETOWY). 
6.   NEWSLETTER
7.   KONKURSY
8.   LINKI DO OFERT OSÓB TRZECICH 
9.   ZAPYTANIA DOTYCZĄCE WYKORZYSTYWANIA PAŃSTWA DANYCH
10. AKTUALIZACJE NINIEJSZEGO OŚWIADCZENIA 
 
1. Zakres obowiązywania niniejszego oświadczenia o ochronie danych osobowych

Niniejsze oświadczenie odnosi się do wszystkich witryn internetowych obsługiwanych przez Lyoness. Prosimy pamiętać, że przy korzystaniu z niektórych 
stron internetowych Lyoness, np. stron innych krajów, mogą mieć zastosowanie inne zasady dotyczące ochrony prywatności. 

2. Wykorzystywanie i przekazywanie Państwa danych osobowych

Do danych osobowych należą wszystkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Osobą możliwą do 
zidentyfikowania jest osoba, której tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio (np. poprzez numer ID Uczestnika Programu). Są to m.in. 
Państwa nazwisko, adres, numer telefonu i data urodzenia. Uczestnictwo w Programie i korzystanie z konta Uczestnika Programu, wzgl. konta Partnera 
Handlowego wymaga przetwarzania przez nas Państwa danych. 

Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się zgodnie z wytycznymi Ustawy o Ochronie Danych Osobowych. Kiedy przekazują nam Państwo 
swoje dane osobowe (np. kiedy rejestrują się Państwo jako Uczestnik Programu lub przesyłają nam wniosek o rejestrację Partnera Handlowego), dane 
są przez nas zapisywane i przetwarzane w celu komunikacji z Państwem, wykonywania naszych usług bądź realizacji Państwa zlecenia, a także do 
administracji technicznej. Ponadto Państwa dane osobowe możemy przetwarzać w każdym celu, na który wyrazili Państwo zgodę, np. aby poinformować 
Państwa o ofertach Lyoness i naszych Partnerów Handlowych.

Przetwarzanie Państwa danych osobowych będzie odbywało się wyłącznie przez firmę wymienioną w stopce redakcyjnej na stronie internetowej.  Jest 
możliwe, iż w celu realizacji naszych usług, komunikacji z Uczestnikami Programu oraz zarządzania naszą stroną internetową korzystamy z usług 
określonych usługodawców. Zapewniamy, że zobowiązaliśmy naszych usługodawców do wykorzystywania Państwa danych wyłącznie zgodnie z naszymi 
zaleceniami i w celach określonych przez nas. Wykorzystywanie danych przez usługodawców w szerszym zakresie jest wykluczone.

Państwa dane osobowe zostaną przekazane osobom trzecim tylko wówczas i tylko w zakresie niezbędnym do realizacji celów umowy lub jeżeli uprzednio 
wyrazili Państwo na to zgodę. Lyoness jest międzynarodowym koncernem. Nasza działalność gospodarcza, struktury zarządzania i infrastruktura 
techniczna są ponadkrajowe. Istnieje możliwość, że Państwa dane zostaną przekazane innym pracownikom koncernu, o ile będzie to konieczne w celu 
realizacji określonej usługi oraz w zakresie niezbędnym do świadczenia określonej usługi. 

Możemy także skorzystać z usług zaprzyjaźnionych Partnerów Handlowych w celu realizacji niektórych usług (np. wysyłka e-maili oraz reklama 
bezpośrednia, obsługa infolinii, obsługa transakcji) i w związku z tym będziemy przekazywać im Państwa dane, o ile okaże się to konieczne. Wszystkie 
firmy są zobowiązane w stosunku do nas do przetwarzania Państwa danych tylko zgodnie z określonym celem i zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych 
Osobowych.

Przekazanie Państwa danych osobowych za granicę odbywa się tylko za Państwa zgodą. Wyjątek stanowią Państwa należące do Europejskiej Wspólnoty 
Gospodarczej, Szwajcaria, Kanada oraz firmy, które zobowiązały się wobec Departamentu Handlowego Stanów Zjednoczonych do przestrzegania zasad 
dotyczących posługiwania się danymi osobowymi, które zostały przekazane z UE. 

3. Protokołowanie na naszej stronie internetowej

Mają Państwo możliwość korzystania na stronie internetowej z części naszych ofert, bez konieczności podawania swoich danych osobowych. W tym 
przypadku również zapisujemy określone informacje, dotyczące użytkowania naszej strony internetowej, przekazywane nam przez serwer (np. nazwę 
wywołanego pliku, datę oraz godzinę wywołania, ilość przekazanych danych, informację czy wywołanie powiodło się, typ przeglądarki internetowej, język i 
domenę strony, z której zostali Państwo przekierowani na naszą stronę), w celu zgromadzenia danych statystycznych o użytkowaniu i efektywności naszej 
oferty internetowej i dostosowania jej do potrzeb naszych użytkowników. Każde wejście na naszą stronę oraz każde wywołanie zamieszczonego na naszej 
stronie pliku zostaje zaprotokołowane. 

4. Pliki Cookies i sygnały nawigacyjne sieci Web

Nasze strony internetowe wykorzystują tzw. pliki Cookies, małe pliki tekstowe, zapisywane w Państwa komputerze i możliwe do ponownego wywołania. 
Cookies służą do umożliwienia Państwu zalogowania się i identyfikacji Państwa wejścia na stronę. 

W przypadku zakupu online zapisujemy plik Cookie z Państwa numerem ID, aby zaksięgować na tym koncie dokonany przez Państwa zakup. Jeśli 
dokonują Państwo zakupu produktu u jednego z naszych Partnerów Handlowych albo zamawiają usługę, jego strona internetowa informuje nas o 
dokonanej transakcji poprzez jednopikselową grafikę i poprzez plik Cookie.

W celach webtrackingu (patrz punkt 5) pliki Cookies są rejestrowane przez nas oraz przez naszego usługodawcę usług trackingowych Google Analytics, 
aby zarejestrować Państwa aktywność zakupową w celach webtrackingu (technologii śledzących ruch internetowy). Analiza przebiega jednak anonimowo.



Swoją przeglądarkę internetową mogą Państwo skonfigurować tak, aby nie akceptowała plików Cookies. Informacje na temat tego, w jaki sposób dokonać 
zmiany ustawień plików Cookies w przeglądarce mogą Państwo znaleźć w FAQ – punkt 7.14, a także poniżej odpowiednio dla każdej z przeglądarek:

• Internet Explorer 
• Google Chrome 
• Firefox 
• Opera 
• Safari

Pamiętajcie Państwo, że nie akceptując plików Cookies nie będziecie mogli korzystać ze wszystkich funkcji i ofert z naszej strony internetowej. Technologia 
Cookies jest konieczna w celu śledzenia Państwa zakupu online i rozliczenia Państwa zwrotu pieniędzy.

Nasze strony internetowe mogą zawierać tzw. Webbeacons (sygnały nawigacyjne sieci Web), czyli małe, niewidoczne elementy graficzne, pomagające 
nam w ustalaniu interakcji z naszą stroną internetową, w zapisaniu plików Cookies lub ustaleniu liczby wejść na naszą stronę. Sygnały te, bądź specjalnie 
kodowane linki mogą zostać przez nas wbudowane w obrębie naszych newsletterów i marketingowych wiadomości e-mail, w celu ustalenia, czy 
wiadomości zostały przeczytane, wzgl. czy kliknięto w linki znajdujące się w tych wiadomościach.  Pozwala nam to na podstawie danych statystycznych 
ocenić, czy przesłane przez nas informacje pomyślnie do Państwa dotarły. 

Korzystając z naszej strony wyrażają Państwo zgodę na to, aby wyżej wymienione Cookies i Webbeacons mogły być używane. 

5. Webtracking

Webtracking dostarcza nam ważnych informacji o postępowaniu użytkowników naszej strony i umożliwia wydajną kontrolę sukcesu działalności online. 
Analiza przebiega wyłącznie w sposób anonimowy (analizie podlegają anonimowe dane), nie da się jej Państwu ponownie przyporządkować. Strona ta 
posługuje się Google Analytics, serwisem analitycznym stron internetowych Google Inc.  („Google“).Google Analytics używa również plików Cookies 
zapisywanych na Państwa komputerze i umożliwiających analizę użytkowania danej strony przez Państwa. Informacje pozyskane dzięki Cookie na temat 
używania przez Państwa strony (włącznie z adresem IP) są przesyłane na serwer Google w USA i tam zapisywane. 

Google użyje tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów 
witryn oraz świadczenia innych usług witrynom internetowym lub powiązanym z internetem. Google może również przekazywać te informacje osobom 
trzecim, o ile nie zabrania tego prawo lub jeżeli osoby trzecie przetwarzają te dane na zlecenie Google. Firma Google nie będzie łączyła adresu IP 
użytkownika z żadnymi innymi danymi będącymi w jej posiadaniu. Mają Państwo możliwość zablokowania plików Cookies wybierając odpowiednie 
ustawienia w swojej przeglądarce internetowej, jednak zwracamy uwagę, że wtedy nie będą Państwo mogli korzystać w pełni ze wszystkich funkcji naszej 
strony internetowej. 

Korzystając z naszej strony internetowej wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie zgromadzonych danych osobowych w wyżej opisany sposób i w wyżej 
wymienionym celu. 

W każdej chwili mają Państwo możliwość odwołania swej zgody na przetwarzanie danych osobowych i używanie Państwa adresu IP przez Google 
Analytics. W tym celu należy pobrać dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics na: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

Rozszerzyliśmy Google Analytics o kod: „_anonymizeIP();“ aby zagwarantować anonimowy zapis adresu IP i wykluczyć możliwość bezpośredniej 
identyfikacji konkretnej osoby. 

6. Newsletter

Jeżeli chcą Państwo otrzymywać newsletter, jedną z oferowanych przez nas usług, potrzebny jest nam Państwa adres e-mail jak i informacje, które 
umożliwią nam sprawdzenie, czy są Państwo właścicielem danego adresu e-mail, wzgl. czy właściciel tego adresu wyraża zgodę na otrzymywanie 
newslettera. Inne dane nie zostaną zapisane. Państwa zgoda na zapisanie tych informacji, a także Państwa adresu e-mail oraz ich użycia w celu przesłania 
newslettera mogą być w każdej chwili odwołane w Państwa biurze internetowym w zakładce Ustawienia danych podstawowych. Mają tam Państwo 
możliwość rezygnacji z otrzymywania newslettera. 

7. Odnośniki do ofert osób trzecich

Nasza strona może zawierać odnośniki do ofert internetowych osób trzecich.  Nie mamy wpływu na zarządzanie tymi stronami internetowymi, ani też na 
wykorzystywanie przez nie danych osobowych. Prosimy o zapoznanie się w tym celu z odpowiednimi oświadczeniami o ochronie danych osobowych 
tychże stron internetowych, do których zostali Państwo przekierowani. 

8. Zapytania dotyczące wykorzystania Państwa danych osobowych

Jeśli mają Państwo pytania odnośnie wykorzystania swoich danych osobowych, życzycie sobie korekty bądź usunięcia danych, prosimy o kontakt pod 
poniższym adresem: 

Lyoness Poland Sp. z o.o.  
Ul. Kościuszki 169 
40-524 Katowice 
Tel. 0048 (0) 32 35 30 570
Fax. 0048 (0) 32 353 90 02  
E-mail: servicecenter@lyoness.pl

Administratorem danych jest:  
Lyoness Europe AG, 
Bahnhofstrasse 7 
CH-9470 Buchs 
której przedstawicielem na terenie Polski jest Lyoness Poland Sp. z o. o. 



9. Zmiany niniejszego oświadczenia o ochronie danych osobowych

Niniejsze oświadczenie może zostać przez nas zaktualizowane, w celu uwzględnienia zmian w naszych ofertach lub opinii naszych Uczestników Programu 
i Partnerów Handlowych. Data ostatniej aktualizacji znajduje się u góry niniejszego oświadczenia. Prosimy o regularne sprawdzanie, czy dana wersja jest 
aktualna. 

Wersja: 18.05.2011


