POLITYKA PRYWATNOŚCI
Minister Funduszy i Polityki Regionalnej, z siedzibą przy ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa
(dalej „Administrator”) chroni dane osobowe osób fizycznych, w tym osób fizycznych
działających w ramach osób prawnych lub jednostek organizacyjnych, korzystających ze
strony pod adresem www.cashlajfbalans.pl (dalej „Strona Internetowa” lub „Serwis”),
służącej do prowadzenia kampanii edukacyjnej pod nazwą „Cash Lajf Balans” (dalej
„Kampania”), której element stanowi konkurs pod nazwą „Cash Lajf Balans” (dalej
„Konkurs”).
1. Administrator przestrzega najwyższych standardów przy przetwarzaniu danych
osobowych, w tym wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”).
2. Regulamin Konkursu stanowi odrębny dokument dostępny pod adresem internetowym:
www.cashlajfbalans.pl.
3. Aplikacja pod nazwą „Cash Lajf Balans” (dalej „Aplikacja”) podlega odrębnemu
regulaminowi dostępnemu wewnątrz samej Aplikacji, jak też rozpowszechnianemu
łącznie z Aplikacją podczas dystrybucji poprzez Google Play oraz App Store, jako
integralny element Aplikacji.
4. Przy używaniu Strony Internetowej i jej zawartości, Administrator może zbierać
i przetwarzać dane osobowe użytkowników (dalej „Użytkownik”) lub inne ich dane w
zakresie określonym niniejszą polityką prywatności („Polityka Prywatności”), a także w
zakresie określonym regulaminem Konkursu, wyłącznie do celów prowadzenia Kampanii
oraz Konkursu. Administrator może używać danych osobowych do marketingu,
informowania i innych celów (np. promocji, newslettera) wyłącznie na podstawie
indywidualnej zgody Użytkownika Serwisu.
5. Dane osobowe będą udostępniane wyłącznie na rzecz uprawnionych podmiotów,
na zasadach i w zakresie określonym niniejszą Polityką Prywatności, umowami
zawartymi z Użytkownikami oraz obowiązującymi przepisami prawa.
6. Administratorem Danych Użytkowników jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej,
z siedzibą przy ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa.
7. Serwis nie używa jakichkolwiek mechanizmów monetyzacji aktywności Użytkowników na
Stronie Internetowej, takich jak reklamy, loga sponsorskie, sprzedaż, plasowanie
produktu czy udostępnianie danych Użytkownika bądź statystyk dotyczących jego
aktywności.
8. Wszelkie dane Użytkownika podlegają przetwarzaniu wyłącznie przez okres niezbędny
do realizacji celu przetwarzania, co do zasady przez okres korzystania z Serwisu

(aktywne konto Użytkownika), zaś dłużej, jeśli wymagają powyższego obowiązujące
przepisy prawa lub uzasadniony interes Administratora (np. ochrona przed roszczeniami).
9. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz żądania ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych
oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych, a także prawo
wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
10. W zakresie, w jakim dane Użytkownika przetwarzane są na podstawie zgody, można ją
wycofać w dowolnym momencie, kontaktując się z Administratorem, usuwając dane
podane dobrowolnie lub korzystając z funkcjonalności udostępnionych w Serwisie.
Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano
na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
11. W związku z korzystaniem z Serwisu dane osobowe mogą być ujawniane podmiotom
zewnętrznym, które świadczą usługi na rzecz Administratora związane z Aplikacją,
w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych lub oprogramowania.
12. Dane osobowe nie będą przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, nie będą profilowane, ani przetwarzane w sposób automatyczny.
13. We wszelkich sprawach związanych z Serwisem lub przetwarzaniem danych osobowych
Użytkownik może skontaktować się pod następującym adresem e-mail:,
IOD@mfipr.gov.pl adres: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, ul. Wspólna 2/4,
00-926 Warszawa.
14. Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. Aktualna wersja
Polityki Prywatności została przyjęta i obowiązuje od 2 marca 2020 roku.
15. Integralną część Polityki Prywatności stanowi „Polityka Cookies” (poniżej lub dostępna
pod linkiem www.cashlajfbalans.pl.

