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Ochrona Państwa danych osobowych stanowi dla firmy Lyoness oraz właściciela niniejszej
strony internetowej MyLyconet ważną kwestię. Poniższe informację wyjaśnią Państwu, które
dane są zapisywane podczas odwiedzin na stronie internetowej i w jaki sposób są
wykorzystywane. Niniejsza deklaracja obowiązuje dla wszystkich stron internetowych
MyLyconet.
1.

Wykorzystywanie i przekazywanie Państwa danych osobowych

Jeśli wyrażają Państwo życzenie, aby właściciel tej strony internetowej MyLyconet skontaktował
się z Państwem, będzie to wymagało dostarczenia przez Państwa określonych informacji.
Wymagane jest to także w przypadku, jeśli rejestrują się Państwo na niniejszej stronie
internetowej MyLyconet jako Uczestnik Programu Lojalnościowego Lyoness. Do danych
osobowych należą wszystkie informacje osobiste lub rzeczowe, które mogą być przydzielane w
sposób bezpośredni lub pośredni (np. poprzez numer Uczestnika Programu). Obejmują one na
przykład imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail oraz Państwa datę urodzenia.
Ewentualnie gromadzone są również informacje o Państwa zainteresowaniach i preferencjach.
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Państwa dane osobowe wykorzystywane są zgodnie z wytycznymi polskiej ustawy o ochronie
danych. Jeśli udostępnią nam Państwo dane osobowe (np. w przypadku, gdy wypełnią Państwo
nasz formularz kontaktowy bądź prześlą do nas zapytanie e-mailem), rejestrujemy i
przetwarzamy podane przez Państwa dane, aby skontaktować się z Państwem i przekazać nasze
usługi lub informacje. Ponadto możemy wykorzystywać Państwa dane osobowe we wszystkich
innych celach, w odniesieniu do których posiadamy Państwa zgodę np., aby poinformować
Państwa o ofertach firmy Lyoness oraz jej Partnerów Handlowych.
Wykorzystywanie Państwa danych osobowych następuje zasadniczo tylko ze strony firmy
Lyoness lub właściciela prezentującego się na stronie internetowej MyLyconet. Lyoness to
koncern działający na polu międzynarodowym, którego działalność, struktury zarządzania i
techniczna infrastruktura wykracza poza granice kraju. Państwa dane osobowe są
przekazywane w obrębie koncernu możliwie innym spółkom wchodzącym w skład koncernu,
jeśli i o ile jest to konieczne dla wykonania konkretnej usługi. Państwa dane osobowe są
przekazywane osobom trzecim, jeśli i o ile jest to niezbędne w celu wykonania umowy lub jeśli
wyrazili Państwo na to zgodę. W celu realizacji niektórych usług firma Lyoness Europe AG może
skorzystać z pomocy wybranych firm (np. rozsyłanie mailingu, reklama bezpośrednia, obsługa
infolinii, obsługa transakcji) i przekazać im, jeśli i o ile jest to konieczne, wymagane w tym celu
dane osobowe. Wszystkie firmy są zobowiązane wykorzystywać Państwa dane osobowe tylko w
konkretnym celu oraz zgodnie z polskimi przepisami o ochronie danych. Wykluczone jest
szersze wykorzystywanie danych przez tych usługodawców.
Przekazywanie danych osobowych za granicę nastąpi tylko za Państwa zgodą. Wyjątek stanowi
przekazanie do państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego, do Szwajcarii,
Kanady lub do firm, które zobowiązały się do przestrzegania zasad Safe Harbor uchwalonych
przez Departament Handlu Stanów Zjednoczonych wyłącznie w celu wykonania naszych
obowiązków umownych istniejących względem Państwa.

2.

Pliki cookies

Na naszej stronie internetowej mają Państwo możliwość korzystania z części naszych ofert bez
konieczności podawania swoich danych osobowych. W takim przypadku zapisujemy również
określone informacje, które przekazuje nam Państwa przeglądarka internetowa w związku z
korzystaniem z naszej strony (m.in. nazwę wywołanego pliku, datę i godzinę wywołania, ilość
przekazanych danych, informację, czy wywołanie powiodło się, typ przeglądarki, 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.
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Nasze strony internetowe MyLyconet wykorzystują tzw. pliki cookies, małe pliki tekstowe,
zapisywane w Państwa komputerze i możliwe do ponownego wywołania. Cookies służą do
umożliwienia Państwu zalogowania się, w celu skorzystania z naszych usług i identyfikacji
Państwa wejścia na stronę.
Pliki cookies używane na stronie internetowej MyLyconet:
Nazwa
C

Parametr
7F999A9F96869CB6CBCDBA
DED0CDCEC1DDC8DA

Cel
Zapamiętuje dane sesji dla
użytkowników, którzy
przekazali informacje
Zapisuje język/lokalną
preferencję użytkownika
Jest używany w celu
rozróżnienia
poszczególnych
użytkowników.

L

69

SREPSTARS

14378053

__utma

Google Analytics

Jest używany w celu
rozróżnienia
użytkowników i sesji.

__utmb

Google Analytics

Jest używany w celu
identyfikacji nowych
sesji/użytkowników.

__utmz

Google Analytics

Zapisuje źródło ruchu lub
kampanię, która wyjaśnia,
w jaki sposób użytkownik
dotarł do tej strony.

__utmc

Google Analytics

Jest utworzony dla
interoperacyjności z
urchin.js (biblioteka
Javascript) Nie jest
używany w ga.js.

Sposób funkcjonowania
(1) Rozróżniają
poszczególnych
użytkowników
(2) Identyfikują liczbę i
moment wcześniejszych
odwiedzin
(3) Identyfikują źródła
ruchu informacji
(4) Określają początek i
koniec sesji
(5) Identyfikują wartość
zmiennej odwiedzających
Plik cookie jest utworzony,
jeśli uruchomiona będzie
biblioteka Javascript i nie
egzystuje żaden istniejący
plik cookie __umta. Plik
cookie jest aktualizowany
za każdym razem, gdy
dane są przesyłane do
Google Analytics.
Plik cookie jest utworzony,
jeśli uruchomiona będzie
biblioteka Javascript i nie
egzystuje żaden istniejący
plik cookie __umtb. Plik
cookie jest aktualizowany
za każdym razem, gdy
dane są przesyłane do
Google Analytics.
Plik cookie jest utworzony,
jeśli uruchomiona będzie
biblioteka Javascript i za
każdym razem
dokonywana jest
aktualizacja, gdy dane są
przesyłane do Google
Analytics.
Ten plik cookie pracuje w
związku z plikiem cookie
__umtb, w celu ustalenia,
czy użytkownik dokonuje
nowej sesji/odwiedzin.
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Swoją przeglądarkę internetową mogą Państwo skonfigurować tak, aby nie akceptowała
wszystkich lub określonych plików cookies. Należy pamiętać, że nie akceptując plików cookies
nie będziecie Państwo mogli korzystać ze wszystkich funkcji i ofert z naszej strony internetowej.
Strony internetowe MyLyconet 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 lub 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 ze strony internetowej MyLyconet wyrażają Państwo zgodę na to, aby wyżej
wymienione cookies i Webbeacons mogły być używane.
3.

Webtracking

Webtracking dostarcza nam ważnych informacji o postępowaniu użytkowników naszej strony i
umożliwia wydajną kontrolę sukcesu działalności online. Analiza przebiega wyłącznie w sposób
anonimowy, nie da się jej Państwu ponownie przyporządkować. Niniejsza strona internetowa
MyLyconet 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 plikom cookies na temat używania przez Państwa strony internetowej
MyLyconet 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 strony
internetowej MyLyconet.
Korzystając ze strony internetowej MyLyconet 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=de.
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Rozszerzyliśmy Google Analytics o kod: „_anonymizeIP();“, aby zagwarantować anonimowy
zapis adresu IP i wykluczyć możliwość bezpośredniej identyfikacji konkretnej osoby.

4.

Newsletter

Jeżeli chcą Państwo otrzymywać newsletter, jedną z oferowanych przez nas usług, potrzebny
jest nam Państwa adres e-mail 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 może
być w każdej chwili wycofana poprzez odwołanie subskrypcji newslettera za pomocą opcji
„rezygnacji z subskrypcji” dostępnej w treści każdego newslettera.
5.

Odnośniki do ofert osób trzecich

Strona internetowa MyLyconet 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 tych stron internetowych, do których zostali
Państwo przekierowani.
6.

Zapytania dotyczące usunięcia Państwa danych

Jeśli mają Państwo pytania odnośnie wykorzystania swoich danych osobowych, życzą sobie
korekty bądź usunięcia danych, prosimy zwrócić się do servicecenter@lyoness.pl lub właściciela
niniejszej strony internetowej MyLyconet.

7.

Zmiany niniejszego oświadczenia o ochronie danych osobowych

Zastrzegamy sobie prawo do aktualizowania niniejszego oświadczenia, np. 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.

