Polityka prywatności serwisu firmy Frito Lay Poland Sp. z o.o.

1. Operatorem Serwisu www.chrupstar.pl jest Frito Lay Poland Sp. z o. o. z siedzibą
w Grodzisku Mazowieckim, ul. Zachodnia 1, KRS: 61745.
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 cookies (tzw. "ciasteczka").
c. Poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego Wonder
House funkcjonującego pod adresem www.wonderhouse.pl.
3. Administratorem danych osobowych jest Frito Lay Poland Sp. z o. o. (KRS: 61745, Grodzisk
Mazowiecki, ul. Zachodnia 1), która może przetwarzać dane osobowe w celu kontaktu oraz
powierzać przetwarzanie danych w przypadku promocji organizatorom tych promocji
(szczegóły w regulaminie każdej z promocji).

Polityka firmy Frito Lay Poland Sp. z o. o. względem plików cookies.

4. Pliki cookies (dalej nazywane „ciasteczkami”) stanowią dane informatyczne,
w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym
użytkownika strony i przeznaczone są do korzystania ze strony internetowej chrupstar.pl.
Ciasteczka zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas
przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Pliki „cookies”, które
mogą zostać użyte w witrynach i stronach internetowych są kojarzone wyłącznie z
przeglądarką konkretnego komputera (użytkownik anonimowy), bez podawania imienia
lub nazwiska użytkownika.
5. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies
oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu:
Frito Lay Poland Sp. z o. o. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim, ul. Zachodnia 1.
Ciasteczka wykorzystywane są w celu:
a. dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz
optymalizacji korzystania ze strony internetowej; w szczególności pliki te pozwalają
rozpoznać urządzenie użytkownika strony i odpowiednio wyświetlić stronę
internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
b. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają
ze strony internetowej, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości;
c. utrzymanie sesji użytkownika strony po zalogowaniu, dzięki której użytkownik nie
musi na każdej podstronie ponownie wpisywać loginu i hasła.
6. W ramach strony chrupstar.pl stosowane są dwa zasadnicze rodzaje ciasteczek: „sesyjne”
(session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Ciasteczka „sesyjne” są plikami
tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu

wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania
(przeglądarki internetowej). „Stałe” ciasteczka przechowywane są w urządzeniu
końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach ciasteczek lub do czasu ich
usunięcia przez użytkownika.
7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych
(przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie ciasteczek w urządzeniu
końcowym użytkownika. Użytkownicy strony mogą dokonać w każdym czasie zmiany
ustawień dotyczących ciasteczek. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności
w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę ciasteczek w ustawieniach przeglądarki
internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu
użytkownika strony. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi ciasteczek
dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
8. Ciasteczka zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu mogą być również
wykorzystywane przez współpracujących z operatorem strony partnerów.
9. Więcej informacji na temat ciasteczek dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu
przeglądarki internetowej.

