POLITYKA PRYWATNOŚCI POPLER.TV
Ochrona powierzanych przez naszych Użytkowników danych osobowych ma dla nas podstawowe.
W Polityce prywatności wyjaśnimy jakie dane osobowe zbieramy i jak są one wykorzystywane,
jakie prawa przysługują Użytkownikom i w jaki sposób są realizowane.
Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są w sposób określony przepisami prawa, w
szczególności ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r.
poz. 922) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z
2017 r., poz. 1219 ze zm.) oraz 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
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) – zwane inaczej „RODO”
(stosowane od 25.05.2018 r. wraz z nowymi przepisami krajowymi).
1. Administrator danych
Spółka POPLER Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Nowogrodzka 50, 00-695 Warszawa, wpisana
do Rejestru Przedsiębiorców pod nr. KRS 0000366955, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego będąca właścicielem
Serwisu (zwany dalej Popler).
Popler stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę
przetwarzanych danych oraz sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych i
zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, ograniczając dostęp do
danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy
jest to niezbędne do prawidłowego świadczenia usług.
Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Użytkowników, wyrażona podczas
dobrowolnej rejestracji i akceptacji Regulaminu oraz Polityki Prywatności.
2. Zakres danych osobowych
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak - w zakresie adresu e-mail,loginu oraz hasła niezbędne do realizacji celu, jakim jest skorzystanie z zaawansowanych usług Popler, co w
praktyce oznacza, iż może warunkować skorzystanie przez niego z usług świadczonych za
pośrednictwem naszego serwisu. W szczególności dotyczy to usługi prowadzenia transmisji na żywo
oraz dostępu do płatnych materiałów video.
Po zarejestrowaniu się Użytkownika w Serwisie, automatycznie zbierane są także następujące
dane: adres IP, nazwa domeny oraz dane związane z oprogramowaniem np. typ przeglądarki,
systemu operacyjnego etc. Oraz informacje o materiałach wideo odtwarzanych przez użytkownika.
Jednocześnie dla celów analizy zbierane są informacje dotyczące ilości odwiedzin Serwisu.
Informacje te wykorzystywane są w celach technicznych, związanych z administracją serwerów, jak
również w celach statystycznych.
W celu uzyskania dostępu do płatnych materiałów wideo, operator płatności prosi o podanie danych
określonych i wymaganych do realizacji płatności. Powyższe dane nie są jednak zbierane przez
system Serwisu, a jedynie przez system operatora płatności.
Odbiorcami danych mogą być: upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Popler oraz podmioty
świadczące usługi sieciowe lub wsparcia technicznego serwisu, z którymi Popler zawarł stosowne
umowy powierzenia przetwarzania danych.

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji usługi, co oznacza w praktyce moment
usunięcie konta przez użytkownika, chyba że Popler będzie posiadać prawo do ich dalszego
przetwarzania w oparciu o swój usprawiedliwiony interes lub inną podstawę prawną (przepisy
prawa podatkowego i o rachunkowości lub prowadzone postępowanie przez organami Państwa).
3. Użytkownik ma prawo:
- wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, poprzez usunięcie
ich systemu Popler, co jest równoznaczne z usunięciem konta,
- dostępu do swoich danych w serwisie Popler,
- sprostowania nieaktualnych lub niedokładnych danych osobowych, a także prawo do ich
uzupełnienia w przypadku, gdy są niekompletne;
- usunięcia danych osobowych przez Popler polegające co do zasady na żądaniu niezwłocznego
usunięcia danych osobowych w przypadkach prawem opisanych;
Po zalogowaniu się w Serwisie Użytkownik może dokonać zmiany, poprawienia podanych danych
osobowych korzystając z przeznaczonych do tego celu pól w Serwisie.
4. Cel wykorzystania danych osobowych
Wszystkie podane przez Użytkownika dane mogą zostać wykorzystane do następujących celów:
- umożliwienia zalogowania się do Serwisu,
- obsługi transmisji on-line,
- odpowiedzi na ewentualne pytania Użytkownika,
- zakupu dostępu do płatnych materiałów wideo (na żywo i VOD).
Podawane przez Użytkowników dane nie zostaną udostępnione żadnym podmiotom zewnętrznym
dla celów marketingowych lub handlowych oraz nie będą uzupełniane z innych źródeł. Dostęp do
danych Użytkowników mają podmioty obsługujące autoryzację środków płatności, serwisy wideo
korzystające z platformy Popler (w celu udostępniania materiałów wideo), świadczące usługi
wsparcia technologicznego Serwisu.
5. Bezpieczeństwo
Podczas połączenia z Serwisem komputer Użytkownika komunikuje się z naszym serwerem m.in. w
celu przekazania danych osobowych. Połączenie to jest szyfrowane poprzez wykorzystanie
protokołu SSL (Secure Socket Layer). Dane przechowywane na naszych serwerach są chronione w
jak najlepszy, dostępny dla naszego serwisu sposób.
6. Kontakt
W razie pytań związanych z funkcjonowaniem Serwisu, w tym Polityką Prywatności prosimy o
kontakt poprzez email – biuro@popler.tv.

Polityka Prywatności wchodzi w życie dn. 23.05.2018 i jest dostępna na stronach
popler.tv

