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Zapraszamy do zapoznania się z Zasadami Ochrony Prywatności firm HONETi - Filip Serewa oraz
HONETi sp. z o.o. (wspólnie nazywane “HONETi”, “my”, “nas”, “nasze”). Zasady te wyjaśniają,
jak HONETi i nasi partnerzy ds. marketingu i reklamy gromadzą, wykorzystują, przetwarzają i
udostępniają informacje o Użytkownikach.
Niniejsze Zasady Ochrony Prywatności mają zastosowanie do korzystania z naszych gier, usług,
aplikacji czy stron WWW. W niniejszych Zasadach Ochrony Prywatności odwołujemy się do
naszych gier, stron internetowych, działań marketingowych i reklamowych oraz do innych usług,
zwanych dalej „Usługami”.
Pobierając, uzyskując dostęp i/lub grając w nasze gry lub wchodząc na nasze strony internetowe
lub korzystając z innych Aplikacji i Usług, Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie i
wykorzystywanie jego informacji w związku z niniejszymi Zasadami Ochrony Prywatności, w tym
zgodę na wykorzystanie przez HONETi i naszych partnerów danych w celach marketingu
ukierunkowanego, jak opisano w sekcjach Marketing i Reklamy tych Zasad Ochrony Prywatności.
Sekcje te wyjaśniają również, jak wstrzymać lub wycofać swoją zgodę na wykorzystanie danych
na potrzeby marketingu ukierunkowanego. Użytkownicy mający jakiekolwiek inne obawy
związane z przekazywaniem nam informacji lub ich wykorzystywaniem zgodnie z Zasadami
Ochrony Prywatności nie powinni korzystać z naszych gier ani innych Usług.
Ostatnią aktualizację Zasad Ochrony Prywatności wprowadzono w dniu 06.09.2018.

Granie w nasze gry, korzystanie z aplikacji i usług
Pobierając, uzyskując dostęp i/lub grając w nasze gry lub korzystając z naszych innych Usług lub
Aplikacji, Użytkownik wyraża zgodę o pobieranie przez nas informacji. Większość tych danych
pochodzi bezpośrednio od Użytkowników lub ich urządzeń, i są to informacje takie jak
informacje o urządzeniu, kraju i regionie oraz informacje o przebiegu gry. Wykorzystujemy te
dane do udostępniania naszych gier i Usług Użytkownikom, w tym dla celów optymalizacji,
zapobiegania oszustwom, dostosowania ofert w grach i do weryfikowania zakupów. Możemy też
wykorzystywać je do innych celów, przedstawionych w Zasadach Ochrony Prywatności, w tym do
Marketingu i Reklamy.
Większość informacji gromadzonych o Użytkownikach pochodzi bezpośrednio od nich i są nam
przekazywane podczas gry lub interakcji z naszymi stronami internetowymi, reklamami lub
innymi Usługami. Ogólnie informacje, informacje zbierane o Użytkownikach odnoszą się do typu
urządzenia używanego przez Użytkownika, sposobu gry w nasze gry (takie jak liczba prób i
dokonanych zakupów) i mogą one obejmować informacje, które Użytkownik przesyła tworząc
konto u nas lub do których Użytkownik pozwala nam uzyskiwać dostęp po połączeniu się z
kontami sieci społecznościowych za pośrednictwem naszych gier lub usług. Możemy też
gromadzić informacje z platform reklamowych i od partnerów oraz innych stron trzecich, na
przykład informacje o zakupach i zainteresowaniach.
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Bardziej szczegółowo, w zależności od tego, z którą Usługą Użytkownik wchodzi w interakcję,
możemy zbierać i przetwarzać następujące rodzaje informacji:
● szczegółowe informacje na temat sposobu korzystania z naszych gier, reklam i innych
Usług (na przykład informacje o tym, w jaki sposób i kiedy Użytkownik gra w nasze gry
lub odwiedza nasze strony, jakiego urządzenia używa w celu uzyskania dostępu do
naszych gier i Usług lub szczegółów dotyczących profilu wizyt, jak określono w Profilu
HONETi oraz podczas gry towarzyskiej);
● informacje, które Użytkownik przekazuje nam podczas wypełniania formularzy,
odpowiadania na pytania lub wypełniania ankiet podczas korzystania z naszych Usług,
podczas tworzenia konta u nas lub zapraszania znajomych do korzystania z naszych gier i
Usług;
● zawartość wiadomości wysyłanych za pośrednictwem naszych systemów czatowania i
przesyłania wiadomości;
● jeśli Użytkownik kontaktuje się z nami, na przykład za pośrednictwem kanałów obsługi
klienta lub odpowiada na wiadomości i komunikaty, które do niego wysyłamy, możemy
zachować zapis tej korespondencji;
● interakcje Użytkownika z nami lub w kanałach mediów społecznościowych;
informacje gromadzone z użyciem plików cookie i innych podobnych technologii, jak
wyjaśniono poniżej;
● informacje, które zbieramy o Użytkownikach od innych firm trzecich, które uzyskały
zgodę Użytkowników bądź mają inne prawo do udostępniania nam takich informacji (w
tym od partnerów wydawniczych, platform, platform i partnerów reklamowych oraz
agregatorów danych, którzy uzyskali informacje). Może to dotyczyć atrybutów
Użytkowników i ich zainteresowań, a także innych gier i usług, z jakich Użytkownicy
korzystają, danych demograficznych i danych ogólnych dotyczących lokalizacji. Będziemy
wykorzystywać te informacje zgodnie z niniejszymi Zasadami Ochrony Prywatności i
zależnie od wszelkich ograniczeń w zasadach ochrony prywatności firmy, która
zgromadziła informacje od Użytkowników.
Jeśli Użytkownik zdecyduje się nie tworzyć profilu z własnymi danymi, zbierane przez nas
informacje podczas grania w nasze gry będą anonimowe, ale zbieramy identyfikatory na
poziomie urządzenia i inne informacje związane z tymi identyfikatorami, w tym:
●

●

rodzaj urządzeń używanych do grania w nasze gry lub dostęp do naszych Usług,
identyfikatory takie jak adres IP, identyfikatory urządzeń, identyfikatory reklam,
identyfikator gracza HONETi oraz kraj lub region, w którym Użytkownik gra;
w jaki sposób Użytkownik gra w nasze gry i wchodzi w interakcje z naszymi stronami
internetowymi lub innymi Usługami (takimi jak gry, w które gra, postępy w grach, czas
sesji i czas trwania sesji, liczba prób na każdym poziomie i dokonane zakupy).

W niektórych przypadkach, gdy Użytkownik dokonuje zakupów na lub za pośrednictwem naszych
stron internetowych, możemy zbierać od niego pewne informacje o płatnościach w imieniu
naszych dostawców usług płatniczych, ale te informacje są tymczasowo buforowane w sposób
niemożliwy do odczytania przez nas. Nie gromadzimy ani nie przechowujemy informacji o
kartach kredytowych. Nasi usługodawcy usług płatniczych przekażą nam informacje o zakupach
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Użytkownika, żebyśmy wiedzieli, czy zakupy były udane.
Podczas nabywania przedmiotów za pośrednictwem aplikacji mobilnych (takich, jakie można
nabyć w App Store, na Facebooku lub w Google Play) nie gromadzimy ani nie przechowujemy
żadnych informacji od Użytkownika o płatności.
Co pewien czas możemy poprosić Użytkownika o zgodę na zbieranie innych informacji od niego
lub z jego urządzenia. Na przykład, możemy poprosić Użytkownika o zezwolenie nam na dostęp
do jego kontaktów, abyśmy mogli zaprosić do grania w nasze gry kolejne osoby. Jeśli tak
postąpimy lub zrobimy coś podobnego, powiemy Użytkownikowi, jakie informacje chcielibyśmy
zebrać, dlaczego ich potrzebujemy i do czego ich użyjemy.
My, nasi dostawcy i spółki grupy mogą wykorzystać te informacje:
● aby umożliwić nam dostarczanie naszych gier i innych Usług Użytkownikowi w celu
zapewnienia weryfikowania na naszych serwerach wszelkich jego zakupów i
aktywowanych w grach oraz, w razie potrzeby, by zapewnić graczowi wsparcie;
● aby umożliwić nam optymalizację naszych gier dla Użytkownika i dla urządzenia, z
którego korzysta, a także by dostarczać spersonalizowanych wydarzeń, ofert i promocji w
grach;
● do innych celów określonych w niniejszych Zasadach Ochrony Prywatności, w tym w
celach Marketingowych i Reklamowych; oraz
● aby umożliwić nam stosowanie się do obowiązujących przepisów, zapobiegać oszustwom,
zapewnić zgodność z naszymi warunkami świadczenia usług lub w razie konieczności
bronić, wykonywać lub ustanawiać nasze prawa.
Możemy także udostępniać informacje Użytkowników wydawcom zewnętrznym, którzy
opracowują i udostępniają Użytkownikom gry oraz inne Usługi w naszym imieniu.
Analizujemy i wykorzystujemy także gromadzone informacje na podstawie anonimowej lub
zbiorczej w celu opracowania produktów, analizy wydajności naszych gier, rozwiązywania
problemów oraz ulepszania i optymalizowania gier, by zapewnić graczom jak najlepsze wrażenia
z gry jako całości.
Dokładniejszy opis niektórych sposobów, w jakich wykorzystujemy informacje o Użytkownikach
przedstawiono poniżej w innych częściach Zasad Ochrony Prywatności.

Świadczenie i optymalizowanie naszych Usług
Informacje o Użytkownikach wykorzystujemy do udostępniania naszych stron internetowych,
reklam i innych Usług i do ich optymalizowania, by były jak najlepsze dla Użytkowników i
wszystkich naszych graczy. Będzie to obejmować wykorzystanie i analizę zagregowanych danych,
aby zapewnić poprawne działanie naszych stron internetowych na wszystkich urządzeniach i by
były one jak najprzyjemniejsze dla wszystkich naszych graczy.
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Czat
Niektóre z Usług mają funkcję czatu. Użytkownicy naszych usług czatu mogą wysyłać wiadomości
do innych graczy, do obsługi klienta firmy HONETi lub publikować na naszych forach. Możemy
przechowywać wiadomości i użyć ich: (a) do przekazywania wiadomości Użytkowników; (b) aby
umożliwić Użytkownikom i odbiorcom ich wiadomości przeglądanie historii wiadomości (chociaż
po 30 dniach wiadomości w czacie podczas gier nie będą już dostępne). Zastrzegamy sobie prawo
do przeglądania treści wiadomości, w tym z wykorzystaniem filtrów automatycznych, w celu
zapewnienia zgodności z naszymi warunkami korzystania z usługi, a także zastrzegamy sobie
prawo do zablokowania korzystania z naszych usług czatu lub zablokowania dostępu do naszych
usług wysyłania dowolnej wiadomości z dowolnego powodu. Treści rozmów na czatach nie
będziemy wykorzystywać do żadnych innych celów.

Obsługa klienta
Wykorzystujemy informacje o Użytkownika, w tym informacje podane nam bezpośrednio w
trakcie komunikowania się w celu udzielania Użytkownikom pomocy poprzez dział obsługi
klienta, gdy jest to konieczne. Możemy je także wykorzystywać do kontaktowania się z
Użytkownikami, na przykład w ramach obsługi klienta lub do wysyłania im najnowszych
wiadomości o grach i Usługach. Będziemy też wykorzystywać dane Użytkowników do zarządzania
ich kontami i relacjami z nami oraz w celu poprawy doświadczenia podczas korzystania z naszych
Usług.

Analityka i badania
Do gromadzenia informacji o sposobach gry Użytkowników lub korzystaniu z naszych Usług,
stosujemy narzędzia analityki, do których mogą należeć narzędzia analityki firm zewnętrznych.
Narzędzia te mogą używać plików cookie lub innych podobnych technologii śledzenia. Dla tych
celów dane Użytkowników wykorzystujemy do prowadzenia badań, przeprowadzania ankiet lub
do bezpośredniego kontaktowania się z Użytkownikami, na przykład poprzez wysyłanie
wiadomości (w tym pocztą elektroniczną). Możemy również tworzyć raporty, analizy lub podobne
usługi do wykorzystania przez nas do celów badawczych lub wywiadu gospodarczego, na przykład
do śledzenia potencjalnych problemów lub trendów w naszych Usługach bądź do testowania
nowych funkcji i treści gier.

Kanały towarzyskie i społecznościowe
Nasze kanały towarzyskie i społecznościowe, wykorzystujemy do komunikowania się z naszymi
graczami. Jeśli Użytkownik zdecyduje się na interakcję z tymi kanałami, otrzymamy jego
informacje i użyjemy ich w związku z tymi kanałami, w tym do połączenia się z Użytkownikiem.
Możemy również ponownie opublikować posty Użytkownika wysłane do tych kanałów.
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Promocje i konkursy
Co pewien czas możemy uruchamiać promocje lub konkursy, podczas których możemy zbierać od
Użytkowników pewne dane osobowe, takie jak imię i nazwisko, adres, kod pocztowy, adres
e-mail lub inne informacje bądź treści przesłane w celu ubiegania się o nagrodę. Konkursy te
będą miały własne szczególne warunki, ale wykorzystamy dane osobowe podane w związku z
danym konkursem w celu jego przeprowadzenia. Możemy także publikować nazwiska i zgłoszenia
uczestników konkursów.

Nieuczciwość, przestępczość i zapobieganie oszustwom
Możemy wykorzystywać posiadane przez nas dane osobowe w celu zapobiegania nieuczciwości,
przestępstwom lub oszustwom. Być może będziemy musieli przekazać dane Użytkowników także
agencjom przeciwdziałającym nadużyciom finansowym i innym organizacjom zaangażowanym w
zapobieganie przestępstwom i oszustwom, takim jak policja.

Wykorzystywanie zgodne z prawem
Możemy wykorzystywać posiadane przez nas dane zgodnie z wymogami prawa lub w zakresie
dozwolonym przez prawo. Jako konkretny przykład, jeśli Użytkownik mieszka w Unii
Europejskiej, obejmowałoby to wystawianie faktur VAT, jeśli jest to wymagane przez prawo lub
na żądanie Użytkownika.

Odwiedzanie naszych stron internetowych
Podczas odwiedzania przez Użytkowników naszych innych stron internetowych, takich jak
https://honeti.com, https://honetigames.com oraz innych stron i for obsługiwanych przez nas
(„Strony internetowe”), zbieramy o nich informacje, takie jak szczegóły o sposobach korzystania
i wchodzenia w interakcje z takimi stronami internetowymi. Zgromadzone informacje o
Użytkownikach możemy wykorzystywać dla wielu celów, w tym do prowadzenia i
optymalizowania Stron Internetowych, w powiązaniu z naszymi celami reklamowymi oraz do
badań i analityki.
Gromadzone i przetwarzane przez nas informacje o Użytkownikach podczas odwiedzania przez
nich naszych Stron Internetowych, to:
● informacje, które Użytkownicy przekazują nam podczas wypełniania formularzy lub
tworzenia postów na naszych stronach internetowych bądź podczas tworzenia konta u
nas;
● szczegółowe informacje na temat korzystania ze Stron Internetowych i zasobów, do
których Użytkownicy uzyskują dostęp (na przykład informacje o tym, jak i kiedy
Użytkownik korzysta ze Stron Internetowych lub jakiego urządzenia używa w celu
uzyskania dostępu do Stron Internetowych);

6 / 18

ul. Międzygwiezdna 2E/54
80-299 Gdańsk, Polska
tel. +48 664 427 254
biuro@honeti.com
www.honeti.com

●

●
●

jeśli Użytkownik kontaktuje się z nami lub odpowiada na wiadomości i komunikaty
wysyłane przez nas lub innych Użytkowników Stron Internetowych, możemy zachować
zapis takiej korespondencji;
interakcje Użytkownika z nami w naszych kanałach społecznościowych;
informacje, które zbieramy z użyciem plików cookie (które są małymi plikami tekstowymi
umieszczonymi w urządzeniu). Pliki cookie pozwalają nam gromadzić dane, takie jak
model urządzenia, system operacyjny i rozmiar ekranu oraz inne informacje dotyczące
sposobu korzystania z naszych Usług. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz
Identyfikatory reklam, pliki cookie i podobne technologieponiżej.

My, nasi dostawcy i spółki grupy mogą wykorzystać te informacje:
● w razie potrzeby w celu zapewnienia Użytkownikowi dostępu do Stron Internetowych i
powiązanych usług;
● w celu skontaktowania się z Użytkownikiem, na przykład w ramach obsługi klienta lub w
celu wysyłania aktualizacji dotyczących Stron Internetowych;
● w celu zarządzania kontem i związanymi z nim relacjami oraz poprawienia jakości
korzystania ze Stron Internetowych;
● do celów badawczych i kontaktowania się z Użytkownikiem, na przykład wysyłając
Użytkownikowi wiadomości (w tym pocztą elektroniczną) w tych celach;
● w celach marketingowych i promocyjnych produktów HONETi, na przykład wysyłanie
Użytkownikowi wiadomości (w tym pocztą elektroniczną) do tych celów w imieniu naszym
lub strony trzeciej. Na przykład, możemy przesyłać Użytkownikowi informacje o towarach
związanych z naszymi grami. Jeśli Użytkownik nie chce, abyśmy używali danych
Użytkownika w ten sposób, powinien dać nam znać, kontaktując się z nami pod adresem
office@honeti.com;
● do tworzenia raportów, analiz lub podobnych usług do wykorzystania przez nas do celów
badawczych lub wywiadu gospodarczego, na przykład w celu śledzenia potencjalnych
problemów lub trendów na Stronach Internetowych;
● w celu zapobiegania nieuczciwości, przestępstwom lub oszustwom.Być może będziemy
musieli przekazać dane Użytkowników także agencjom przeciwdziałającym nadużyciom
finansowym i innym organizacjom zaangażowanym w zapobieganie przestępstwom i
oszustwom;
● chyba, że Zasady Ochrony Prywatności stanowią inaczej, zgodnie z przepisami prawa.
Podczas korzystania z naszych forów internetowych, należy pamiętać, że oprócz nazwy
Użytkownika wszelkie pytania, odpowiedzi, komentarze lub przesłane posty będą publicznie
dostępne, a wszelkie dane, które Użytkownik poda, będą mogły zostać odczytane i/lub
wykorzystane przez innych Użytkowników. Dlatego Użytkownik powinien udostępniać treści,
które według niego mogą być udostępniane publicznie.

Marketing
Jeśli Użytkownik nie wycofa zgody jak objaśniono poniżej, wraz z partnerami używamy
informacji do wysyłania Użytkownikowi materiałów marketingowych na temat innych
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gier/aplikacji HONETi i powiązanych usług, na podstawie zainteresowań Użytkownika. Możemy
na przykład wysyłać e-maile, wyświetlać reklamy w naszych Usługach lub umieszczać reklamy w
witrynach internetowych stron trzecich, aplikacjach i urządzeniach podłączonych do Internetu.
Przechowywane przez nas informacje o Użytkowniku możemy wykorzystywać na wiele sposobów
do promowania usług HONETi. Może to obejmować:
● reklamy w witrynach stron trzecich, aplikacjach i urządzeniach do połączeń
internetowych;
● pokazywanie promocji w innych grach HONETi granych przez Użytkownika;
● wysyłanie materiałów marketingowych pocztą e-mail.

Jakie informacje wykorzystujemy do marketingu?
Wykorzystujemy informacje o Użytkowniku w celu upewnienia się, że będzie on oglądać
materiały marketingowe, które są dla niego interesujące. Dotyczy to informacji, jakie możemy
mieć o Użytkowniku, takich jak:
● identyfikatory reklam i inne nieosobiste informacje zebrane z urządzenia Użytkownika.
Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Identyfikatory reklam, pliki cookie i podobne
technologie;
● gry, w które Użytkownik gra i informacje o tym, jak Użytkownik wchodzi w interakcje z
naszymi grami i Usługami;
● wiek, kraj lub region i płeć Użytkownika;
● inne informacje, które możemy uzyskać od naszych partnerów marketingowych lub innych
stron trzecich, którzy uzyskali zgodę Użytkownika lub mają inne prawo do udostępniania
nam tych informacji.

Partnerzy marketingowi
Kiedy sprzedajemy nasze gry i usługi w mediach publikowanych przez inne firmy, korzystamy z
pomocy różnych partnerów marketingowych stron trzecich, aby pomagali nam w naszym imieniu
i możemy udostępniać im zgromadzone informacje o Użytkownikach w tym celu.
Nasi partnerzy marketingowi mogą pomóc nam w przekazywaniu reklam do Użytkownika poprzez
połączenie tych informacji z danymi o Użytkowniku zgromadzonymi gdzie indziej. Gromadzą te
informacje podczas korzystania z ich usług lub z witryn internetowych i usług stron trzecich. Nasi
partnerzy wykorzystują te informacje, by zdecydować, jakie rodzaje reklam Użytkownik wolałby
oglądać. Jeśli Użytkownik wyrazi zainteresowanie reklamą gier, aplikacji lub usług HONETi, nasi
partnerzy dostarczą Użytkownikowi takie reklamy podczas korzystania z innych witryn, aplikacji i
usług.
Akceptując niniejsze Zasady Ochrony Prywatności i pobierając lub grając w nasze
gry/korzystając z usług i aplikacji, i nie cofając zgody na marketing oparty na zainteresowaniach
jak opisano w niniejszej sekcji, Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie i wykorzystywanie
przez naszych partnerów marketingowych informacji pomagających w ukierunkowanych
reklamach i pomiarach opisanych w ich zasadach ochrony prywatności.
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Niniejsze Zasady Ochrony Prywatności nie mają zastosowania do gromadzenia danych o
Użytkowniku przez naszych partnerów marketingowych.Zaleca się zapoznanie się z zasadami
ochrony prywatności naszych partnerów, by uzyskać więcej informacji. Pełna lista naszych
partnerów marketingowych i ich zasad ochrony prywatności znajduje się na stronie honeti.com.

Rezygnacja z marketingu bezpośredniego firmy HONETi
Użytkownik może dokonać wyboru co do wysyłanego przez nas marketingu bezpośredniego w
następujący sposób:
● Użytkownik może wycofać zgodę na przysyłanie wiadomości e-mail z marketingiem
bezpośrednim, rezygnując w momencie gromadzenia przez nas adresu e-mail lub
decydując się na nieudostępnianie nam adresu email przy tworzeniu konta za pomocą
danych konta Facebook;
● aby zrezygnować z otrzymywania od nas wiadomości marketingowych, wystarczy kliknąć
łącze anulowania subskrypcji w wiadomości e-mail wysyłanej bezpośrednio do
Użytkownika lub wysłać wiadomość e-mail na adres office@honeti.com;
Należy pamiętać, że jeśli Użytkownik zrezygnuje z otrzymywania reklam ukierunkowanych lub
opartych na zainteresowaniach, nadal będzie widzieć reklamy i może zobaczyć reklamy
produktów HONETi, ale reklamy nie będą kierowane z wykorzystaniem danych osobowych
Użytkownika.

Reklamy
Nasze gry/usługi/aplikacje mogą zawierać reklamy produktów i usług stron trzecich. Akceptując
niniejsze Zasady Ochrony Prywatności i pobierając lub grając w nasze gry albo korzystając z
naszych Usług lub aplikacji, i nie cofając zgody na marketing oparty na zainteresowaniach jak
opisano w tej sekcji, Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie i wykorzystywanie przez naszych
partnerów reklamowych informacji pomagającej w ukierunkowanych reklamach i pomiarach
pozwalających pokazywać reklamy stron trzecich w naszych grach/usługach/aplikacjach.
Wykorzystujemy informacje o Użytkowniku w celu lepszego kierowania reklam towarów i usług
stron trzecich, które mogą być najbardziej interesujące dla Użytkownika. Reklamy te mogą być
widoczne dla Użytkownika w naszych grach, aplikacjach lub usługach.

Jakie informacje wykorzystujemy do reklam?
Wykorzystujemy identyfikatory reklam i inne gromadzone przez nas informacje, zgodnie z
Zasadami Ochrony Prywatności, w celu zapewnienia, że Użytkownik ogląda wyłącznie reklamy
które mogą być interesujące dla Użytkownika. Obejmuje to informacje:
● identyfikatory reklam i inne informacje zebrane z urządzenia Użytkownika. Aby uzyskać
więcej informacji, zobacz Identyfikatory reklam, pliki cookie i podobne technologie;
● gry, w które Użytkownik gra i informacje o tym, jak Użytkownik wchodzi w interakcje z
naszymi grami/usługami/aplikacjami;
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●
●

wiek, kraj lub region i płeć Użytkownika;
inne informacje o demografii i zainteresowaniach, które możemy uzyskać od naszych
partnerów marketingowych stron trzecich lub innych stron trzecich, którzy uzyskali zgodę
Użytkownika lub mają inne prawo do udostępniania nam tych informacji.

Partnerzy reklamowi
Gdy Użytkownik gra w nasze gry lub korzysta z naszych usług lub aplikacji, zbierane są i
udostępniane partnerom reklamowym nieosobiste identyfikatory i inne informacje z urządzenia
Użytkownika, by umożliwić techniczne dostarczanie reklam do urządzenia Użytkownika.
Nasi partnerzy reklamowi mogą łączyć te informacje z informacjami, jakie zgromadzili o
Użytkowniku podczas korzystania z ich usług (lub witryn bądź usług stron trzecich) w celu
wyświetlania bardziej trafnych reklam w naszych produktach lub w celu poprawy dokładności ich
kierowania i systemów pomiarowych.
Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie i korzystanie z jego danych na potrzeby marketingu
ukierunkowanego przez naszych partnerów reklamowych, jak opisano w niniejszej sekcji i
wyszczególniono w ich zasadach ochrony prywatności. Zaleca się zapoznanie się z zasadami
ochrony prywatności naszych partnerów reklamowych, by uzyskać więcej informacji. Pełna lista
naszych partnerów reklamowych i ich Zasad Ochrony Prywatności znajduje się na stronie
honeti.com. W każdej chwili można odmówić udzielenia zgody lub ją wycofać.

Identyfikatory reklam, pliki cookie i podobne
technologie
Aby udostępniać nasze gry, usługi, witryny i reklamy oparte o zainteresowania, używamy
identyfikatorów reklam, plików cookie i podobnych technologii. W tej części opisano korzystanie
przez nas z tych technologii i sposoby zarządzania preferencjami przez Użytkownika.
Identyfikatory reklam, pliki cookie i podobne technologie są wykorzystywane przez nas do
świadczenia Użytkownikowi naszych Usług i w celu gromadzenia danych z urządzenia
Użytkownika. Technologie te umożliwiają nam i naszym zewnętrznym partnerom reklamowym:
● rozpoznawanie Użytkownika i jego urządzenia;
● udostępniać reklamy oparte o zainteresowania;
● pozwolić naszym Usługom na współdziałanie z zewnętrzną siecią lub platformą
społecznościową (w przypadku, gdy Użytkownik zdecydował się na taką interakcję);
● pozwolić nam zrozumieć, w jaki sposób Użytkownik używa naszych witryn (na przykład,
poprzez użycie plików cookie takich, jak Google Analytics);
● umożliwić naszym podmiotom rozliczeniowym przetwarzanie instrukcji Użytkownika
dotyczących płatności;
● pozwolić nam i stronom trzecim na dostarczanie bardziej zindywidualizowanych usług, na
przykład w celu świadczenia naszych usług w odpowiednim języku.
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Jak działają identyfikatory reklam, pliki cookie i podobne
technologie?
Identyfikatory reklam to nietrwałe, nieosobiste identyfikatory, takie jak identyfikator reklam
Androida i/lub identyfikator Apple dla reklam („IDFA”), które są jednoznacznie powiązane z
urządzeniem. Podobne technologie obejmują śledzenie pikseli w reklamach.Technologie te
umożliwiają firmom (w tym marketerom i reklamodawcom) rozpoznanie urządzenia Użytkownika
podczas korzystania z witryn i aplikacji.
Pliki cookie to małe pliki tekstowe przechowywane przez przeglądarkę na komputerze
stacjonarnym lub urządzeniu przenośnym. Użytkownik może wycofać swoją zgodę na używanie
plików cookie poprzez zmianę ustawień przeglądarki.

Jak dostosować preferencje dotyczące reklam opartych o
zainteresowania
Użytkownik może wyłączyć wyświetlanie identyfikatorów reklam używanego urządzenia dla
reklam opartych o zainteresowania lub zresetować identyfikator reklam urządzenia, zmieniając
ustawienia urządzenia. Ustawienia różnią się w zależności od urządzenia, ale zazwyczaj
ustawienia identyfikatorów reklam są ustalane w ustawieniach „prywatności” lub „reklam”
urządzenia Użytkownika.
Jeśli Użytkownik mieszka w USA, Europie lub Kanadzie, może zrezygnować z gromadzenia
informacji przez niektórych lub wszystkich naszych partnerów reklamowych, którzy uczestniczą
w stowarzyszeniu Digital Advertising Alliance, odwiedzając witrynę
http://www.aboutads.info/choices/(w przypadku Użytkowników z USA),
http://www.youronlinechoices.com/(w przypadku Użytkowników z Europy) lub
http://youradchoices.ca/choices (dla Użytkowników z Kanady). Użytkownik może także kliknąć
logo AdChoices, znajdujące się w reklamie (gdy jest to dostępne).
Jeśli Użytkownik zdecyduje dostosować swoje preferencje w celu uniemożliwienia
wykorzystywania tych technologii, Użytkownik może nie w pełni korzystać z naszych Usług.
Użytkownik powinien pamiętać, że dostosowanie preferencji w sposób opisany w tej części nie
oznacza, że nie będzie już otrzymywać reklam. To tylko oznacza, że reklamy, które będzie
Użytkownik oglądać, będą mniej trafne dla zainteresowań Użytkownika. Nadal będziemy również
używać rozpoznawania reklam urządzenia Użytkownika, by dostarczać reklam; możemy tego na
przykład użyć do ograniczenia częstotliwości (innymi słowy, kontroli maksymalnej liczby
pojawień się tej samej reklamy).
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Prawa Użytkownika
Użytkownik ma pewne prawa dotyczące danych osobowych Użytkownika i sposobu postępowania
z nimi przez nas. Użytkownik może w każdej chwili wykorzystywać te prawa kontaktując się z
nami stosując dowolną formę kontaktów, przedstawioną w poniższej części Kontakt z nami.
Prawa te obejmują:
● Użytkownik ma prawo wiedzieć
, jakie informacje o Użytkowniku przechowujemy i w
pewnych przypadkach ma prawo do poinformowania go o takich informacjach. Jeśli
Użytkownik zechce skorzystać z tego prawa musi skontaktować się z nami i poinformować
nas, że pragnie skorzystać z prawa uzyskania dostępu i jakie szczególne informacje chce
otrzymać. Zastrzegamy sobie prawo do poproszenia o wiarygodne dowody w celu
zweryfikowania tożsamości Użytkownika, zanim podamy Użytkownikowi jakiekolwiek
informacje. Zwracamy uwagę, że możemy nie być w stanie przekazać wszystkich
informacji, o które Użytkownik prosi; na przykład, jeśli takie informacje zawierają dane
innej osoby. Gdy nie jesteśmy w stanie przekazać wnioskowanych informacji, uczynimy
wszystko, by poinformować o tym Użytkownika. Podejmiemy starania, aby jak najszybciej
odpowiedzieć na wszystkie prośby o uzyskanie dostępu, ale zawsze będziemy to
wykonywać w ciągu 1 miesiąca od daty otrzymania prośby i zweryfikowania tożsamości
Użytkownika.
● Prawo do skorygowania danych osobowych. Staramy się zachować dokładność i
aktualność przechowywanych danych Użytkownika. W przypadku, gdy Użytkownik
stwierdzi, że jakakolwiek przechowywana informacja o Użytkowniku jest nieprawidłowa,
Użytkownik powinien nas o tym poinformować, pisząc na adres office@honeti.com, a my
jak najszybciej skorygujemy taką informację.
● Usuwanie danych.W pewnych okolicznościach Użytkownik ma prawo do usunięcia
pewnych przechowywanych przez nas informacji o Użytkowniku. Użytkownik pragnący
usunąć jakiekolwiek informacje dotyczące Użytkownika, powinien skontaktować się z
nami, klikając link Kontakt z nami i korzystając z niżej podanych informacji. Użytkownik
powinien pamiętać, że aby przetworzyć prośbę Użytkownika, musi on usunąć nasze gry z
urządzeń mobilnych i wyczyścić nasze pliki cookie z każdego urządzenia, na którym
Użytkownik grał w nasze gry w przeglądarce internetowej. W przypadku usunięcia danych
osobowych Użytkownika, możemy zachować niektóre lub wszystkie takie informacje do
innych celów, takich jak prowadzenie dokumentacji finansowej, ochrona lub
egzekwowanie praw, prowadzenie list wykluczonych z marketingu lub z powodów
technicznych, takich jak utrzymanie bezpieczeństwa technicznego lub integralności bazy
danych. Możemy także zachować informacje o Użytkowniku w formie zanonimizowanej.
W niektórych przypadkach dane osobowe Użytkownika, które są widoczne w trakcie
rozgrywki, takie jak nazwa Użytkownika, awatar, wysokie wyniki i wiadomości na czacie,
mogą być przechowywane w pamięci podręcznej na urządzeniach innych graczy i możemy
nie być w stanie usunąć ani zaktualizować tych danych na tych urządzeniach, na
przykład, jeśli to urządzenie nie jest podłączone do sieci Wi-Fi.
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Dezaktywacja konta.Jeśli Użytkownik utworzył u nas konto, Użytkownik może poprosić o
zdezaktywowanie takiego konta. W tym celu Użytkownik powinien skontaktować się z
nami, wykorzystując poniższe informacje. Możemy poprosić Użytkownika o podanie
innych informacji, zanim będziemy mogli zdezaktywować konto Użytkownika. Mogą to
być informacje dotyczące urządzenia telefonu komórkowego Użytkownika. Inne działania,
jakie Użytkownik powinien podjąć, jeśli chce całkowicie dezaktywować swoje konto, to
odłączenie konta Facebook od naszych gier mobilnych / aplikacji/ usług i usunięcie
naszych gier/aplikacji z urządzeń mobilnych. Użytkownik powinien pamiętać, że jeśli
całkowicie dezaktywuje swoje konto, wszystkie postępy w naszych grach i wszelkie
niewydane wirtualne przedmioty, takie jak złote sztabki lub powerups, zostaną utracone,
a my nie będziemy mogli ich odtworzyć w przyszłości.
Przenośność danych. W pewnych okolicznościach Użytkownikowi może przysługiwać
prawo do zażądania danych udostępnionych nam przez Użytkownika w celu przeniesienia
ich do innego administratora danych.
Ograniczenie przetwarzania.W pewnych przypadkach Użytkownikowi może przysługiwać
prawo do zażądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych Użytkownika, na
przykład podczas sporów w sprawie dokładności przechowywanych przez nas danych.
Prawo do sprzeciwu. Na podstawie uzasadnionego interesu Użytkownikowi przysługuje
prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (zob. Podstawa
prawna, poniżej).
Rezygnacja z marketingu bezpośredniego.Jeśli Użytkownik wybrał otrzymywanie od nas
materiałów marketingu bezpośredniego, Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować
klikając link do rezygnacji w każdym materiale marketingowym wysyłanym do
Użytkownika. Jeśli Użytkownik zdecyduje, że chce otrzymywać od nas więcej niż jeden
rodzaj materiałów marketingowych, konieczne może być zrezygnowanie z każdego z nich
osobno. Aktualizacja naszej ewidencji może potrwać kilka dni, zanim rezygnacje wejdą w
życie.

Istnieją inne sposoby kontrolowania zbieranych przez nas danych osobowych Użytkownika. Na
przykład, Użytkownik może odłączyć swoje konto Facebooka lub inne konto sieci
społecznościowej od naszych gier lub usunąć nasze gry z urządzenia mobilnego. Użytkownik
może też zresetować identyfikator reklam w urządzeniach mobilnych lub całkowicie ograniczyć
śledzenie reklam, korzystając z ustawień telefonu. Użytkownik może ograniczyć lub
uniemożliwić korzystanie z plików cookie w przeglądarce internetowej. Więcej informacji na
temat wszystkich tych opcji znajduje się w innych miejscach w Zasadach Ochrony Prywatności.

Dzieci
Użytkownik musi osiągnąć odpowiedni wiek, by grać w nasze gry i korzystać z naszych Usług,
zależnie od miejsca zamieszkania. Poniżej podano pełną listę ograniczeń wiekowych według
krajów. Świadomie nie zbieramy ani nie pozyskujemy danych osobowych z reklam bezpośrednich
ani opartych o zainteresowania, ani nie kierujemy ich bezpośrednio do osób poniżej poniższego
wieku, ani nie zezwalamy świadomie zezwalać takim osobom na korzystanie z naszych Usług.
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Jeśli Użytkownik uważa, że możemy mieć jakiekolwiek informacje od dziecka lub o dziecku w
wieku niższym niż podano poniżej, prosimy skontaktować się z nami office@honeti.com.
Poniższa tabela podaje, w jakim wieku musi być Użytkownik, by grać w nasze gry i korzystać z
naszych Usług, w zależności od kraju pobytu podczas korzystania z naszych gier i Usług. Nasze
gry są przeznaczone dla dorosłych i świadomie nie zbieramy ani nie zamierzamy zbierać
informacji o dzieciach. Osoby w wieku niższym niż podano w tabeli powinny się powstrzymać od
grania w nasze gry.

Kraj

Użytkownik musi osiągnąć odpowiedni wiek, by
grać w nasze gry i korzystać z naszych usług

Austria

14

Belgia

13

Bułgaria

13

Chorwacja

13

Republika Cypryjska

13

Republika Czeska

13

Dania

13

Estonia

13

Finlandia

15

Francja

16

Niemcy

16

Grecja

13

Węgry

16

Irlandia

13

Włochy

13

Łotwa

13

Litwa

16

Luksemburg

16

Malta

13

Holandia

16

Polska

13

Portugalia

13

Rumunia

13

Słowacja

16

Słowenia

13
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Hiszpania

13

Szwecja

13

Wielka Brytania

13

Reszta świata (z wyjątkiem Korei)

13

Jeśli Użytkownik uważa, że możemy mieć jakiekolwiek informacje od dziecka lub o dziecku w
wieku niższym, niż podano powyżej prosimy skontaktować się z nami klikając link Kontakt z
nami. W przypadku, gdy dowiemy się, że pobraliśmy dane osobowe od dziecka w wieku poniżej
określonego w tabeli, jak najszybciej usuniemy takie informacje.

Informacje ogólne
Nasze
●
●
●
●
●

Zasady Ochrony Prywatności zawierają informacje na temat:
komu udostępniamy dane Użytkownika i powody, dla których je udostępniamy;
stosowane przez nas środki, by dane Użytkownika były bezpieczne;
podstawy prawne, na mocy których przetwarzamy dane Użytkownika;
jak długo zachowujemy informacje Użytkownika i gdzie je przechowujemy;
kiedy i dlaczego udostępniamy dane Użytkownika stronom trzecim, w tym przesyłanie ich
poza Europejski Obszar Gospodarczy („EOG”);
● oraz zmiany lub aktualizacje naszych Zasad Ochrony Prywatności.

Udostępnianie
W uzupełnieniu do innych spraw omówionych w niniejszych Zasadach Ochrony Prywatności,
będziemy także udostępniać informacje Użytkownika:
● jeśli mamy na to zgodę Użytkownika (w tym zgodnie z niniejszymi Zasadami Ochrony
Prywatności);
● jeśli jest to konieczne do świadczenia Usług Użytkownikowi (na przykład, poprzez
podanie danych osobowych Użytkownika dostawcom, z których usług możemy korzystać w
celu świadczenia Usług lub komunikowania się z Użytkownikiem);
● w przypadku konieczności wykonania instrukcji Użytkownika (na przykład, w celu
przetworzenia instrukcji płatniczej musimy przekazać dane osobowe naszym podmiotom
rozliczeniowym);
● gdzie dane Użytkownika są anonimowe i w zestawieniu zbiorczym, co oznacza, że na ich
podstawie nie można ustalić tożsamości Użytkownika;
● gdy w naszym przekonaniu jest to dozwolone przez przepisy lub rozporządzenia bądź gdy
jest to konieczne do spełnienia wszelkich zobowiązań prawnych albo w celu
egzekwowania lub stosowania naszych warunków i/lub jakiejkolwiek innej umowy z
Użytkownikiem; lub w celu ochrony praw, własności bądź bezpieczeństwa firmy HONETi,
naszych Użytkowników lub innych osób; oraz
● w przypadku sprzedaży aktywów HONETi lub restrukturyzacji firmy bądź w wyniku zmiany
właścicieli firmy HONETi albo jednej z jej naszych spółek lub w trakcie przygotowań do
któregokolwiek z tych wydarzeń. Każda strona trzecia, do której firma HONETi
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transferuje sprzedany majątek firmy, będzie mieć prawo do dalszego wykorzystywania
danych osobowych i innych informacji dostarczonych nam przez Użytkownika w sposób
określony w niniejszych Zasadach Ochrony Prywatności.
Możemy także udostępniać informacje Użytkownika naszym usługodawcom, jeśli jest to
konieczne do świadczenia nam tych usług.

Bezpieczeństwo
Firma HONETi stosuje odpowiednie zabezpieczenia i środki techniczne w celu ochrony danych
Użytkownika przed nieuprawnionym dostępem, utratą i niewłaściwym użyciem. Ponadto
wymagamy od naszych dostawców, którzy przetwarzają dane osobowe w naszym imieniu, o
podjęcie szeregu środków bezpieczeństwa mających na celu ochronę danych osobowych i
utrzymanie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa. Nie możemy jednak zagwarantować
absolutnego bezpieczeństwa informacji w Internecie i poza nim, ponieważ Internet ze względu
na swój charakter nie jest bezpiecznym środowiskiem, a charakter zagrożeń bezpieczeństwa
stale się zmienia. W związku z tym Użytkownik powinien zawsze zachować ostrożność podczas
udostępniania informacji przez Internet.

Podstawy prawne
W każdym przypadku przetwarzania danych Użytkownika, postępujemy zgodnie z prawem,
zgodnie z jedną z podstaw prawnych określonych w europejskich przepisach dotyczących ochrony
danych. Podstawy prawne, na których polegamy:
● Wymóg kontraktowy.Obejmuje to dane wykorzystywane przez nas w celu świadczenia
Usług, o które prosił Użytkownik – i na które się zgodziliśmy – takie jak nasze gry,
aplikacje, usługi obsługi klienta, działanie czatu i łączność z siecią zewnętrzną osób
trzecich;
● Obowiązek wynikający z prawa. Obejmuje to dane wykorzystywane przez nas w celu
wywiązania się z prawnego obowiązku, takiego jak zachowywanie dokumentacji
podatkowej albo odpowiedź na zgodny z prawem wniosek o udostępnienie danych;
● Uzasadnione interesy.Obejmuje to dane wykorzystywane przez nas w celach, które nie
są szkodliwe dla prywatności Użytkownika i których można rozsądnie oczekiwać w
kontekście korzystania z naszych Usług, takich jak marketing, reklama, analizy, badania
oraz optymalizacja naszych gier, aplikacji i innych usług;
● Zgoda.Stanowi ona podstawę prawną w następujących kontekstach: (i) gromadzenie
danych przechowywanych na urządzeniu Użytkownika przez nas i naszych partnerów
reklamowych, w tym informacji o urządzeniu, rozpoznawanie reklam, adres IP, kraj i
rejon. Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie danych poprzez wyrażenie zgody na
instalację gry/aplikacji i może ją wycofać poprzez odinstalowanie naszych gier/aplikacji;
(ii) przechowywanie przez nas i naszych partnerów reklamowych danych na urządzeniu
użytkownika, w tym poprzez użycie plików cookie. Uzyskując dostęp i korzystając z
naszych Usług, Użytkownik wyraża zgodę na to przechowywanie i może wycofać zgodę
poprzez aktualizację ustawień plików cookie; oraz (iii) wykorzystanie danych przez nas i
naszych partnerów w celach marketingu ukierunkowanego (więcej informacji można
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znaleźć w powyższych sekcjach Marketingi Reklamy). Użytkownik wyraża zgodę na to
gromadzenie akceptując Zasady Ochrony Prywatności i może wycofać zgodę wykonując
instrukcje zawarte w sekcji Jak dostosować preferencje dotyczące reklam opartych na
zainteresowaniach. Jeśli poprosimy Użytkownika o zgodę na wykorzystanie danych
Użytkownika w jakimkolwiek innym celu, wyjaśnimy to w punkcie pobierania danych, a
także wyjaśnimy, w jaki sposób Użytkownik może wycofać swoją zgodę.
W niniejszych Zasadach Ochrony Prywatności wyjaśniliśmy, w jaki sposób Użytkownik może
zrezygnować z niektórych stosowanych przez nas rodzajów przetwarzania i gdy każde
przetwarzanie jest oparte na zgodzie Użytkownika, Użytkownik może wycofać tę zgodę w
dowolnym momencie, na jeden ze sposobów opisanych w Zasadach Ochrony Prywatności.
Niemniej jednak, jeśli Użytkownik gra w nasze gry lub korzysta z naszych usług lub aplikacji,
nadal będziemy zbierać dane osobowe Użytkownika i przetwarzać je w sposób opisany w
niniejszych Zasadach Ochrony Prywatności. Jeśli Użytkownik nie życzy sobie, żebyśmy w ogóle
gromadzili jakiekolwiek jego dane osobowe, Użytkownik powinien zaprzestać grania w nasze gry
i korzystania z naszych usług i aplikacji.

Okres przechowywania danych
Dane osobowe są przechowywane przez okres aktywności konta lub przez okres, jaki uznamy za
niezbędny do celów omówionych w niniejszych Zasadach Ochrony Prywatności.Zachowamy i
będziemy wykorzystywać dane Użytkownika przez okres wymagany do wywiązania się z naszych
obowiązków wynikających z przepisów.

Miejsce przechowywania danych
Przechowujemy dane Użytkownika na kontrolowanych przez nas serwerach, które są
zlokalizowane głównie na terenie EOG.Możemy także korzystać z serwerów i usługodawców
zlokalizowanych poza EOG w celu przetwarzania i przechowywania informacji i świadczenia nam
usług.

Przekazywanie za granicę
Możemy przekazać dane Użytkownika podmiotom stowarzyszonym lub stronom trzecim na
obszarach prawnych poza EOG. Należy pamiętać, że kraje poza EOG mogą nie mieć takich
samych przepisów dotyczących ochrony danych, jakie istnieją w kraju Użytkownika.
Podejmujemy działania mające zapewnić odpowiednie zabezpieczenia i mechanizmy (w tym
stosowanie klauzul modelowych UE), aby umożliwić przesyłanie informacji o Użytkowniku poza
granice EOG.

Zmiany w niniejszych Zasadach Ochrony Prywatności
Co pewien czas możemy aktualizować niniejsze Zasady Ochrony Prywatności i uaktualnioną
wersję Zasad Ochrony Prywatności będziemy zamieszczać na tej stronie. Co pewien czas należy

17 / 18

ul. Międzygwiezdna 2E/54
80-299 Gdańsk, Polska
tel. +48 664 427 254
biuro@honeti.com
www.honeti.com

sprawdzać tę stronę, by znać najnowszą wersję Zasad. Każda nowa wersja Zasad będzie
wchodzić w życie w dacie ich publikacji.

Kontakt z nami
Wszelkie pytania lub wątpliwości dotyczące niniejszych Zasady Ochrony Prywatności, w tym
wykorzystywania praw Użytkownika, można przesłać na kilka sposobów:
● za pośrednictwem naszej strony https://www.honeti.com;
● pocztą elektroniczną na adres office@honeti.com; lub
● pisemnie na adres podany na naszej stronie WWW.
Administratorem danych zebranych na podstawie niniejszych Zasad Ochrony Prywatności jest
HONETi - Filip Serewa. Z naszym inspektorem ds. ochrony danych można się kontaktować pod
adresem: office@honeti.com.
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