
POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU         

WWW.MONSTEREVENT.PL 

1. Informacje ogólne. 

1. Operatorem Serwisu www.monsterevent.pl oraz administratorem danych jest firma MONSTER EVENT Sp. z o.o. 

zarejestrowana pod adresem: ul. Jana Blatona 6 lok 125, 01-494 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorstw 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

pod numerem 0000674165, REGON: 367157102, NIP: 5223090681 

2. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób: 

a. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje. 

b. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. "ciasteczka"). 

c. Poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora pod adresem www.monsterevent.pl 

2. Informacje w formularzach. 

1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika. 

2. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP) 

3. Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika. 

4. Dane podane w formularzu są przetwarzane tylko w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza. 

5. Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi – w 

szczególności dotyczy to przekazywania informacji o posiadaczu rejestrowanej domeny do podmiotów będących 

operatorami domen internetowych i serwisów obsługujących płatności lub też innych podmiotów, z którymi Operator 

Serwisu w tym zakresie współpracuje. 

3. Gromadzenie, wykorzystywanie i przetwarzanie danych osobowych 

1. Monster Event Sp. Z o.o. przykłada szczególną wagę do ochrony danych swoich Użytkowników i bardzo starannie 

dobiera środki techniczne do zapewnienia ochrony przetwarzanych danych. Do danych osobowych mają dostęp 

jedynie uprawnieni pracownicy Monster Event Sp. z o.o. 

2. Wszystkie dane są zbierane i przetwarzanie zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29  sierpnia 1997 

r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.), a po 25.05.2018 r również zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólne rozporządzenie unijne o ochronie danych 

osobowych - RODO). 

3. Zbierane dane takie jak: Imię i nazwisko, płeć, data urodzenia, numer dokumentu tożsamości, adres mailowy, 

gromadzimy tylko w przypadku kiedy jest to dla nas niezbędne np. w sytuacji potrzeby weryfikacji uczestników w 

biurze zawodów, lub w przypadku wejścia na teren zastrzeżony przez odpowiednie służby (tereny wojskowe, tereny 

portów lotniczych). 

4. Każde wydarzenie na stronie www.monsterevent.pl posiada swój odrębny regulamin, a w nim dokładne informacje 

i szczegóły dotyczące zbieranych danych osobowych. 

Użytkownik nie ma obowiązku podawania żadnych danych osobowych, jednakże niepodanie ich uniemożliwia realizację 

zamówienia (wzięcia udziału w imprezie). 

Dane Użytkowników Monster Event Sp. z o.o. wykorzystuje się w następujących celach: wykonania umów zawartych z 

Użytkownikami, prowadzenia działań marketingowych lub promocyjnych za uprzednią zgodą Użytkownika. 

 

4. Udostępnianie i zabezpieczenie danych osobowych 

1. Monster Event Sp. Z o.o. nie użycza, nie przekazuje ani nie sprzedaje danych osobowych Użytkowników osobom 

trzecim  Użytkownikiem albo w związku z prowadzonymi postępowaniami, na żądanie uprawnionych organów. 

2. Dane na stronie www.monsterevent.pl szyfrowane są 256-bitowym systemem SSL. Inne dane są przechowywane i 

przetwarzane zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych 

(Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.) i wydanymi na jej    podstawie przepisami wykonawczymi, a po 25.05.2018 r. 

zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólne 

rozporządzenie unijne o ochronie danych osobowych - RODO). 

http://www.monsterevent.pl/
http://www.monsterevent.pl/
http://www.monsterevent.pl/


 

5. Prawo do wglądu, modyfikacji i usuwania danych 

1. Każdemu użytkownikowi przekazującemu dane osobowe, Monster Event Sp. z o.o. gwarantuje prawo do wglądu, 

modyfikacji i usuwania tych danych. W przypadku serwisów obsługiwanych  automatycznie, działania te może 

wykonać sam Użytkownik, przypadku gdy nie została udostępniona taka forma wówczas można tego dokonać 

kontaktując się z Administratorem. 

6. Kontakt 

Jeśli masz pytania lub wątpliwości w sprawie swoich dany osobowych, skontaktuj się z nami: 

krzysiek@monsterevent.pl 

Telefon: 503739400 

7. Informacja o plikach cookies. 

1. Serwis korzysta z plików cookies. 

2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które 

przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron 

internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas 

przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. 

3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do 

nich dostęp jest operator Serwisu. 

4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach: 

a. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron 

internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości; 

b. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu, dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu 

ponownie wpisywać loginu i hasła; 

c. określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach 

reklamowych, w szczególności sieci Google. 

5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” 

(persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym 

Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki 

internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony 

w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. 

6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza 

przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać 

zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także 

automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja 

przeglądarki internetowej. 

7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach 

internetowych Serwisu. 

8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również 

przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów. 

9. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie 

wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics 

10. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam 

dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce 

nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie. 

11. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może 

przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: 

https://www.google.com/ads/preferences/ 

8. Logi serwera. 

1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są 

wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej 

obsługi świadczonych usług hostingowych. 

2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać: 

mailto:krzysiek@monsterevent.pl
http://www.google.pl/intl/pl/analytics/privacyoverview.html
https://www.google.com/ads/preferences/


a. czas nadejścia zapytania, 

b. czas wysłania odpowiedzi, 

c. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP, 

d. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP, 

e. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika – w przypadku gdy przejście do Serwisu 

nastąpiło przez odnośnik, 

f. informacje o przeglądarce użytkownika, 

g. Informacje o adresie IP. 

3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony. 

4. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem. 

5.  

9. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę? 

1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że 

wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania 

preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www. 

2. W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i postępuj 

zgodnie z instrukcjami: 

a. Internet Explorer 

b. Chrome 

c. Safari 

d. Firefox 

e. Opera 

f. Android 

g. Safari (iOS) 

h. Windows Phone 

i. Blackberry 

 

http://support.microsoft.com/kb/196955
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
http://support.apple.com/kb/PH5042
http://support.mozilla.org/pl/kb/W%C5%82%C4%85czanie%20i%20wy%C5%82%C4%85czanie%20obs%C5%82ugi%20ciasteczek
http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=pl_PL
http://www.windowsphone.com/pl-pl/how-to/wp7/web/changing-privacy-and-other-browser-settings
http://docs.blackberry.com/en/smartphone_users/deliverables/32004/Turn_off_cookies_in_the_browser_60_1072866_11.jsp

