Polityka prywatności serwisu GetActive
O Administratorze danych osobowych
Niniejsza polityka ochrony prywatności określa zasady przetwarzania przez COTY Polska spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie danych osobowych użytkowników niniejszej
witryny oraz zasady ochrony tych danych. Administratorem danych osobowych jest COTY Polska
spółka z ograniczoną z siedzibą w Warszawie, przy ul. Domaniewskiej 34a, 02-672 Warszawa (dalej:
„COTY” lub „Administrator”).
Dane osobowe mogą zostać powierzone przez Administratora innym podmiotom wyłącznie dla celów
realizacji obowiązków COTY wynikłych z funkcjonalności serwisu GetActive.

Postępowanie z danymi osobowymi
Bezpieczeństwo danych to dla COTY sprawa kluczowa. COTY przetwarza dane użytkowników witryny
wyłącznie do celów wewnętrznych. Niezależnie od celów przetwarzania danych, COTY każdorazowo
przetwarza dane wyłącznie za zgodą użytkowników witryny . W każdym miejscu, gdzie użytkownik
jest proszony o podanie swoich danych osobowych, informujemy o pełnej dobrowolności ich
udostępnienia na rzecz COTY. Jeśli użytkownik nie chce podawać swoich danych osobowych w
określonej części serwisu GetActive, COTY w pełni szanuje jego decyzję, jeśli jednak użytkownik
zdecyduje się podać COTY swoje dane osobowe, jest uprawniony do dostępu do swoich danych
osobowych oraz ma możliwość ich poprawiania, informując o tym COTY drogą elektroniczną,
wysyłając wiadomość na adres e-mail: kontakt@getactive.pl lub przez tradycyjną pocztę: Coty Polska
Sp. z o.o., ul. Domaniewska 34a, 02-672 Warszawa, dodając dopisek „getactive.pl”
Anonimowość odwiedzających
Odwiedzenie serwisu GetActive jest w pełni anonimowe, dopóki użytkownik dobrowolnie nie
zdecyduje się na udostępnienie swoich danych osobowych Administratorowi. W trakcie obecności
użytkownika w serwisie GetActive odbierane są tylko dane operatora usług internetowych, strona, z
której nastąpiło przekierowanie na niniejszą witrynę oraz poszczególne podstrony, które są w niej
odwiedzane.
Odwołanie zgody na przetwarzanie danych osobowych
Każdy użytkownik w każdym czasie może odwołać swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
Oświadczenie użytkownika o odwołaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych może być
przesłane Administratorowi drogą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@getactive.pl lub przez
tradycyjną pocztę: Coty Polska Sp. z o.o., ul. Domaniewska 34a, 02-672 Warszawa, dodając dopisek
„getactive.pl”
Rejestrowanie
Informacje takie jak liczba wejść na niniejszą witrynę internetową, strona, z której nastąpiło
przekierowanie do niniejszej witryny, czas wizyty, liczba i rodzaj otwieranych podstron, wykorzystane
odesłania mogą być rejestrowane przez COTY. COTY zastrzega sobie prawo do wykorzystywania tych
informacji wyłącznie do zbiorczych, anonimowych opracowań statystycznych, co pozwoli jej na

ulepszanie witryny, zawartych w niej atrakcji oraz obsługi klienta. Dane te nie są łączone z danymi
osobowymi użytkownika niniejszej witryny i nie wykorzystuje ich do identyfikacji użytkownika.

Pliki cookies
Pliki cookies to niewielkie pliki danych, przechowywane na komputerze użytkownika przez jego
przeglądarkę internetową, kiedy użytkownik odwiedza pewne strony internetowe. Plik cookie może
podawać pewne informacje dotyczące sesji i sposobu korzystania z danego serwisu przez
użytkownika, co czyni w celu ułatwienia obsługi stron. Plik cookie nie powoduje szkód na komputerze
użytkownika, a w czasie korzystania z serwisu GetActive nie są gromadzone jakiekolwiek informacje
zawierające dane osobowe. Jeżeli użytkownik wyrazi na to zgodę przy pierwszych odwiedzinach
witryny, serwis GetActive umieści i będzie miał dostęp do pliku cookies na urządzeniu, przy użyciu
którego wyświetlana jest strona internetowa, zawierającego:

a) PHP ID sesji, służące do identyfikacji sesji na serwerze, które nie stanowią ani nie zawierają
danych osobowych,
b) Dane identyfikacyjne, służące do logowania danego użytkownika, które nie stanowią ani nie
zawierają danych osobowych,
c) Token CSRF, służący do zapobiegania atakom CSRF, który nie stanowi ani nie zawiera danych
osobowych.
Z momentem rejestracji w serwisie GetActive poprzez zamieszczony na nim formularz i wyrażenie
zgody na przetwarzanie danych osobowych, Administrator poza plikiem cookie wskazanym powyżej
pozyskuje za zgodą użytkownika dane takie jak: nazwa użytkownika, adres e-mail, płeć, datę
urodzenia, a także (fakultatywnie) imię i nazwisko oraz numer telefonu.
Z momentem rejestracji w serwisie GetActive przez serwis Facebook, Administrator poza plikami
cookies wymienionymi powyżej pozyskuje za zgodą użytkownika dane określone jako usermail,
first_name, last_name, birthday, gender (adres e-mail, podane w serwisie imię i nazwisko, datę
urodzin i płeć).
Zarządzenie plikami cookies
Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać pliku cookie, może zmienić ustawienia przeglądarki.
Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla uwierzytelniania,
bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika, utrudni korzystanie z witryny, a w skrajnych
przypadkach może uniemożliwić korzystanie z witryny. Jeśli potrzebujesz pomocy w zarządzaniu
plikami cookies gromadzonymi przez serwis GetActive na Twoim komputerze, skontaktuj się z
Administratorem drogą e-mailową bądź poprzez pocztę tradycyjną.

Elementy infrastruktury innych portali w naszym serwisie
Aby Serwis był dla Użytkowników jeszcze bardziej atrakcyjny, zamieszczamy na nim filmiki oraz linki
do innych serwisów.
Korzystanie z playera umieszczonego na naszym Serwisie nie generuje na komputerze Użytkownika
żadnych dodatkowych plików, podobnie jak inne elementy infrastruktury serwisu inne niż opisane

powyżej. Rejestrowanie liczby wyświetleń filmiku przez serwis, z którego pochodzą odbywa się w
oparciu o infrastrukturę tych serwisów, poza Serwisem GetActive i nie jest zależne od COTY.

