Polityka prywatności oraz zasady przetwarzania
danych osobowych.
Administratorem Twoich danych osobowych jest:
Adgroup sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Gdyni przy ul. Śląskiej 35/37.

Przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezbędne do:
- zakładania i zarządzania Twoim kontem, oraz zapewnienia obsługi Twojego konta,
pośrednictwa w obsłudze płatności i rozwiązywania problemów technicznych.
- obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy, e-mail).
- Odbierania i realizacji reklamacji składanych przez operatorów sieci komórkowych oraz
użytkowników Twoich usług sms, których jesteśmy pośrednikiem.
- prowadzenia analiz statystycznych.
- przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych.

Czy podanie danych osobowych jest konieczne?
Dane osobowe mogą być zbierane w formularzu rejestracyjnym konta, w formularzu
kontaktowym, podczas rozmów z działem pomocy technicznej serwisu icash.pl oraz innych
działań dokonywanych w serwisie icash.pl W wszystkich formularzach znajdujących się na
stronie internetowej icash.pl podanie Twoich danych jest dobrowolne.
Jeśli z jakiegoś powodu nie chcesz podać swoich danych osobowych, niestety nie będziesz
mogła/mógł korzystać z niektórych elementów serwisu icash.pl

Twoje prawa
Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych masz prawo dostępu
do swoich danych oraz prawo ich zmiany, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo
wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
Po zgłoszeniu sprzeciwu Twoje dane zostaną usunięte w ciągu 30 dni lub w terminie
określonym odpowiednim regulaminem, gdy Twoje dane nie będą już niezbędne do celów
dla których zostały zebrane.
Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w zakresie
naruszenia prawo do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy
RODO.

Wyjątkowe sytuacje, gdy Twoje dane osobowe mogą zostać udostępnione
Twoje dane osobowe udostępniamy podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług
płatniczych, usług związanych z przechowywaniem, łączeniem i analizowaniem danych.
Twoje dane osobowe mogą zostać udostępnione na wniosek organów ścigania m.in. Policji
i Prokuratury.

Jak długo przechowywane są Twoje dane osobowe?
Twoje dane osobowe będą przechowywane do czasu wniesienia sprzeciwu lub odwołania
zgody.
Okres przechowywania Twoich danych jest także definiowany w poszczególnych
regulaminach znajdujących się na stronach Portalu.

Pliki Cookie i identyfikatory urządzeń
Korzystając z serwisu icash.pl wyrażają Państwo zgodę na wykorzystywanie plików cookie
oraz identyfikatorów urządzeń do realizacji usług. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na
używanie przez nas cookie, powinni je Państwo zablokować w ustawieniach swojej
przeglądarki.

