Polityka prywatności

Wprowadzenie
Poniższy dokument określa politykę prywatności firmy Travian Games
GmbH z siedzibą Wilhelm-Wagenfeld Straβe 22, 80807 w Monachium, w
Niemczech (określanej dalej mianem „TRAVIAN GAMES”. Ma ona
zastosowanie do wszystkich witryn internetowych, aplikacji mobilnych oraz
gier obsługiwanych przez firmę TRAVIAN GAMES (zwanych dalej wspólnie
„TRAVIAN GAMES”).
W przypadku, gdy łącze znajdujące się na stronie obsługiwanej przez
firmę TRAVIAN GAMES przekierowuje cię na inną stronę, której TRAVIAN
GAMES nie obsługuje, lub jeśli skorzystasz z usług podmiotu trzeciego
(np. podczas wykonywania płatności), należy pamiętać, że niniejsza
Polityka prywatności nie będzie mieć zastosowania do tych witryn
podmiotów trzecich.
Firma TRAVIAN GAMES gromadzi, przetwarza oraz przechowuje wszelkie
dane, które z własnej woli przekazujesz jej drogą elektroniczną (np. za
pośrednictwem standardowych formularzy lub na witrynach i w grach
obsługiwanych przez firmę TRAVIAN GAMES) czy innymi środkami
komunikacji, lub które zostaną dostarczone w ramach interakcji między
tobą a witrynami i grami firmy TRAVIAN GAMES zgodnie z kolejnymi
sekcjami i obowiązującym prawem.
Dotyczy to również danych, które dostarczasz innym użytkownikom
podczas komunikowania się z nimi za pośrednictwem witryn i gier
obsługiwanych przez TRAVIAN GAMES.
1.
Odwiedzanie witryn TRAVIAN GAMES
Po wejściu na witrynę obsługiwaną przez TRAVIAN GAMES twoja
przeglądarka automatycznie przekazuje twój adres IP, wersję
przeglądarki, rozdzielczość ekranu oraz nazwę systemu operacyjnego
urządzenia, z którego wchodzisz na stronę. Przeglądarka przekazuje
również informacje o dacie, godzinie i czasie trwania wizyty na witrynie i
podstronach otwartych podczas odwiedzin. TRAVIAN GAMES wykorzystuje
te informacje do optymalizacji swoich witryn i gier. Ponadto, Travian
Games wykorzystuje na swoich stronach narzędzie analityczne Google
Analytics. Więcej informacji na temat wykorzystania Google Analytics
można uzyskać czytając uwagi zawarte w punkcie 4.d).

2.

Korzystanie z gier TRAVIAN GAMES

a
Rejestracja
Podczas rejestracji w grze obsługiwanej przez TRAVIAN GAMES niezbędne
będzie podanie adresu e-mail oraz wybranie nazwy użytkownika i hasła.
Dane te zostaną zachowane na stałe przez TRAVIAN GAMES w chwili
kliknięcia łącza aktywacyjnego przesłanego na podany podczas rejestracji
adres e-mail. Jeżeli łącze to nie zostanie kliknięte, dane te zostaną
usunięte po dwu tygodniach. Prosimy nie używać, jako nazwy użytkownika
swojego prawdziwego nazwiska, nazwisk innych osób oraz chronionych
zarejestrowanych znaków towarowych. Ponadto TRAVIAN GAMES
przydzieli cię do kraju na podstawie adresu IP urządzenia, z którego
założono konto. Informacja ta zostanie zachowana, byśmy mogli
zaproponować ci odpowiednie sposoby płatności.
Jeśli klikniesz łącze reklamowe na dowolnej witrynie TRAVIAN GAMES i
nastąpi przeniesienie na witrynę obsługiwaną przez TRAVIAN GAMES, na
twoim komputerze zostanie stworzone ciasteczko zawierające informację o
tym, które łącze reklamowe zostało kliknięte, do jakiego reklamodawcy
należało, jakiej gry dotyczyło oraz w jakim kraju i kiedy zostało kliknięte.
TRAVIAN GAMES przypisze się do kraju odpowiednio do adresu IP twojego
urządzenia. Te nieosobowe informacje zostaną wykorzystane przez
TRAVIAN GAMES do optymalizacji kampanii reklamowych oraz rozliczeń z
reklamodawcami. Ciasteczko zostanie skasowane po kliknięciu łącza
aktywacyjnego.
TRAVIAN GAMES dla coraz większej ilości gier wprowadza usługę
pozwalającą na jednorazowe aktywowanie danej gry i następnie używanie
konta z tej gry do łatwego przełączania się pomiędzy poszczególnymi
światami w obrębie tej gry. Działanie tej usługi opiera się na centralnym
magazynowaniu podanych przez ciebie podczas rejestracji danych w
jednej centralnej lokalizacji.

b
Korzystanie z gier
Firma TRAVIAN GAMES przechowuje i przetwarza Twoje dane osobowe, by
wdrożyć w życie umowę z użytkownikiem gry, która została zawarta oraz
umożliwić korzystanie z opcji związanych z tą umową (takich, jak
korzystanie z gier oraz usług wsparcia użytkownika, itd.) Firma TRAVIAN
GAMES wykorzystuje także narzędzia analityczne Google Analytics i

SWRVE. Informacje na temat wykorzystywania Google Analytics i SWRVE
podane są w punktach 4. d) oraz e). Powyższe ma też zastosowanie do
sytuacji, gdy korzystasz z gry TRAVIAN GAMES poprzez którąś z aplikacji
mobilnych obsługiwanych TRAVIAN GAMES.

c
Kanały komunikacji
Gry i witryny obsługiwane przez TRAVIAN GAMES oferują rozmaite
możliwości komunikacji z firmą TRAVIAN GAMES lub z innymi graczami.
Firma TRAVIAN GAMES używa automatycznych systemów filtrujących,
które nie pozwalają na przesyłanie informacji zabronionych przez §9
„Ogólnych zasad i warunków firmy TRAVIAN GAMES”. W szczególności
TRAVIAN GAMES używa filtrów automatycznych w celu zablokowania
masowego przesyłania wiadomości oraz wiadomości zawierających treści
niestosowne, obsceniczne, o naturze rasistowskiej, gloryfikujące przemoc
oraz inne wypowiedzi o kontrowersyjnej treści lub wiadomości
reklamujące produkty lub usługi. Ponadto firma TRAVIAN GAMES
przechowuje krótkoterminowo informacje o wykorzystaniu kanałów
komunikacji w celu analizy i naprawy błędów technicznych,
zagwarantowania bezpieczeństwa i integralności systemu w celu
zwalczania niewłaściwego i/lub nieupoważnionego użycia, a także by
tworzyć statystyki użytkowników typu nieosobowego. Wygenerowane
raporty zawierają datę i czas wysłania wiadomości, nadawcę i odbiorcę,
tekst wiadomości oraz ilość przesłanych danych.
Żaden pracownik ani agent firmy TRAVIAN GAMES nie będzie czytać
twoich wiadomości bez twojej zgody. Jeśli firma TRAVIAN GAMES będzie
podejrzewać jakiekolwiek nadużycia oraz nieautoryzowane wykorzystanie
kanałów komunikacji (np. w przypadku, gdy odbiorca zgłosi wiadomość),
firma TRAVIAN GAMES zastrzega sobie prawo do sprawdzenia stosownego
konta gracza oraz wysłanych z niego wiadomości i, w razie konieczności,
podjęcia dalszych kroków.

d
Kontrolowanie manipulacji działaniem gier
Firma TRAVIAN GAMES będzie gromadzić i przechowywać dane, które
odzwierciedlają, w jaki sposób witryny oraz gry przez nią obsługiwane są
wykorzystywane. Dotyczy to np. danych dotyczących działań użytkownika
w grze, komunikacji pomiędzy graczami oraz komunikacji z usługami
powiązanymi z grami. Obejmuje to monitoring wzorców grania oraz
sprawdzanie ewentualnych możliwości manipulacji związanych z
funkcjonowaniem gry, które mogą następnie służyć wykrywaniu wszelkich

nadużyć oraz nielegalnych działań użytkowników. Do wykrywania
naruszeń zasad gry firma TRAVIAN GAMES wykorzystuje specjalne
oprogramowanie, np. programy mogące wykryć zastosowanie
nieautoryzowanych skryptów. W tym celu mogą one zachowywać adresy
IP, dane logowania z ostatnich czternastu dni oraz inne dane przesyłane
przez przeglądarkę. Ponadto firma TRAVIAN GAMES zatrudnia specjalnie
przeszkolone do tych celów osoby, które mogą być pracownikami
etatowymi lub nieetatowymi firmy TRAVIAN GAMES. Firma TRAVIAN
GAMES wybierze również odpowiednie osoby spośród graczy, którzy
wyrażą zainteresowanie ochotniczym wykonywaniem tego typu zadań. W
celu umożliwienia wykonywania obowiązków pracownicy etatowi,
nieetatowi i ochotnicy („specjalnie przeszkolony personel”) otrzymają
dostęp do tych samych danych, z których korzystają specjalne programy
wykorzystywane przez firmę TRAVIAN GAMES. Specjalnie przeszkolony
personel będzie miał również za zadanie identyfikować, wykrywać i karać
wszelkie naruszenia „Ogólnych zasad i warunków” oraz zasad gry, np.
nielegalne wykorzystanie kilku kont lub znieważanie innych graczy.
Specjalnie wyszkleni pracownicy działają wyłącznie w oparciu o warunki i
instrukcje wydane przez firmę TRAVIAN GAMES i mają za zadanie przede
wszystkim zapewnianie przebiegu rozgrywki zgodnego z regulacjami
prawnymi dot. bezpieczeństwa danych. Firma TRAVIAN GAMES pozostaje
stroną odpowiedzialną w zakresie przetwarzania danych osobowych. Jeśli
firma TRAVIAN GAMES ustali, że użytkownik narusza swoje zobowiązania
wynikające z umowy, np. stosuje nieautoryzowane skrypty, firma
TRAVIAN GAMES kategorycznie zastrzega sobie prawo do połączenia jego
adresu IP z innymi danymi, które posiada na jego temat, w celu zwrócenia
jego uwagi na to naruszenie zasad. Firma TRAVIAN GAMES może
następnie podjąć dalsze działania przeciwko temu użytkownikowi w celu
przywrócenia normalnego funkcjonowania gry.

e
Badania wewnętrzne
Firma TRAVIAN GAMES wykorzystuje również informacje zachowane przez
ciebie lub o tobie do wewnętrznych analiz dotyczących demografii,
zainteresowań użytkownika oraz jego zachowania. W każdej chwili można
odmówić zgody na to zbieranie i przechowywanie danych co będzie
skuteczne w stosunku do przyszłych działań. Informację o cofnięciu zgody
prosimy wysłać na adres e-mail wskazany poniżej. Jedyny koszt wiążący
się z cofnięciem zgody to koszt jego przesłania.

f
Przetwarzanie płatności
Podczas dokonywania płatności niezbędne będzie wprowadzenie
dodatkowych informacji, których rodzaj zależny jest od wybranego przez
ciebie sposobu płatności. TRAVIAN GAMES oferuje szereg anonimowych
metod płatności.
Firma TRAVIAN GAMES prześle dane niezbędne do przetworzenia płatności
do dostawców usług odpowiedzialnych za przyjęcie płatności. Firma
TRAVIAN GAMES do świadczenia tego typu usług płatności wyznaczy firmę
TG Payment GmbH z Monachium (Niemcy). Współpraca z podmiotami
trzecimi obejmuje również przetwarzanie płatności za pośrednictwem
zewnętrznych dostawców usługi (Paypal, firmy obsługujące karty
kredytowe, operatorzy komórkowi itd.). Wspomniane firmy zewnętrzne są
prawnie zobowiązane do przetwarzania twoich danych osobowych w
sposób poufny i bezpieczny w zgodzie z obowiązującymi przepisami i
mogą użyć twoich danych osobowych jedynie do realizacji swoich
narzuconych umową obowiązków.
Gdy rozpoczniesz dokonywanie płatności z poziomu gry, stworzone
zostanie ciasteczko zawierające wygenerowany losowo numer
identyfikacyjny. Będzie ono niezbędne, by powrócić do gry po zakończeniu
procesu płatności.
Firma TRAVIAN GAMES zatrudnia osoby odpowiedzialne za zapewnienie
odpowiedniej implementacji płatności, do której odnosi się przetwarzanie.
Ze względu na swoje obowiązki osoby te mają dostęp do wszelkich
niezbędnych informacji. Pracownicy ci działają wyłącznie w oparciu o
warunki oraz instrukcje firmy TRAVIAN GAMES i mają za zadanie przede
wszystkim zapewnianie przebiegu płatności zgodnego z regulacjami
prawnym dot. bezpieczeństwa danych. Pracownicy ci wykorzystują
zanonimizowane dane dot. płatności do wykrywania i zapobiegania
wszelkim nadużyciom związanym z przetwarzaniem płatności. W
przypadku naruszenia zasad proces płatności zostaje przerwany. Ponadto
firma TRAVIAN GAMES zastrzega sobie prawo wykorzystywania wszelkich
dostępnych danych oraz, jeśli to konieczne, również danych osobowych,
by podjąć dalsze związane z tym kroki.
Firma TRAVIAN GAMES ma prawo dostarczać dane podmiotom trzecim,
którym użytkownik przydzielił należności wobec TRAVIAN GAMES, lub
podmiotom trzecim odpowiedzialnym za pobieranie płatności, w zakresie,
w jakim dane te są niezbędne do odbioru tych należności lub płatności.

g

Reklamy online oparte o zachowanie

W czasie użytkowania strony internetowej Traviana wyświetlane są
reklamy, które zostały dopasowane pod względem znaczenia dla Ciebie.
Reklamodawcy wyświetlający reklamy zbierają indywidualnie
anonimizowane dane na temat Twoich działań. Na przykład zbierane są
dane dotyczące odwiedzanych stron internetowych, przyjętych ofert oraz
klikniętych banerów. Zgodnie z ustawowymi regulacjami, nie można
zidentyfikować personalnie żadnego użytkownika na podstawie tych
danych, dzięki pseudonimizacji zebranych danych. Ze względów
technicznych zebrane adresy IP nie są używane do aktywowania reklam
dopasowanych do zachowania użytkownika i są w pełni anonimizowane.
Dalsze informacje na temat tego, jak Google używa technologii
reklamowej do przetwarzania danych, dostępne są pod tym adresem:
http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners
Jeśli nie chcesz otrzymywać żadnych dopasowywanych reklam od Google,
możesz je wyłączyć pod tym adresem:
http://www.google.com/ads/preferences
Strona Traviana, którą odwiedzasz, korzysta z następujących usług i
dostawców usług:
-

Google AdSense, serwis integrujący reklamy od Google Inc., 1600
Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
Google Ad Exchange, serwis integrujący reklamy od Google Inc.,
1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
Fyber GmbH, Johannisstraße 20, 10117 Berlin, Niemcy
ATG Ad Tech Group GmbH, Stresemannstr. 342, 22761 Hamburg,
Niemcy

Dodatkowo zezwalamy stronom trzecim, takim jak domy mediowe, na
ustawienie ciasteczek (cookies) na naszych stronach internetowych, w
celu analizowania użycia reklam online i przedstawiania Ci reklam
dostosowanych na podstawie Twoich preferencji. Dodatkowo pozwala to
domom mediowym zaadresowanie grupy docelowej dla swoich
reklamodawców jak najbardziej precyzyjnie i bez zbędnych reklam.
Wskutek tego zbierane są anonimowe statystyki i dane używane są do
celów badań marketingowych. Dane te nie mogą pozwalać na
zidentyfikowanie indywidualnych osób.
Nasze strony internetowe Traviana dodatkowo korzystają z "conversion
tracking pixels" (piksele monitorowania konwersji) od firmy Facebook Inc.,

1601 S. California Ave., Palo Alto, CA 94304, USA, www.facebook.com
(“Facebook”) i/lub Twitter International Company, The Academy 42,
Pearse Street, Dublin 2, Irlandia, http://www.twitter.com (“Twitter”) i/lub
Google AdWords, Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain
View, CA 94043, USA, www.google.com/adwords (“Google”). Narzędzie to
pozwala nam śledzić działania użytkowników, którzy zostali przekierowani
przez kliknięcie na reklamę partnera na stronie internetowej dostawcy. To
pozwala nam mierzyć efektywność reklam na Facebooku lub Twitterze
oraz Google ads dla celów statystycznych i badania rynku. Zebrane w ten
sposób dane są anonimowe. Nie możemy zatem zobaczyć danych
osobowych należących do pojedynczego użytkownika. Zebrane dane są
jednakże przechowywane i przetwarzane przez Facebooka lub Twittera lub
Google. Poinformujemy Cię o tym zgodnie z dostępnymi nam informacjami
w danym momencie. Facebook, Twitter i Google mogą powiązać te dane z
kontem na Facebooku, Twitterze lub w Google i wykorzytać te dane
zgodnie ze swoimi regulacjami dotyczącymi ochrony danych dostępnymi
pod adresem:
https://www.facebook.com/about/privacy/
lub
https://twitter.com/privacy
dla własnych celów reklamowych.
Monitorowanie konwersji pozwala Facebookowi, Twitterowi oraz Google
oraz ich odpowiednim partnerom na wyświetlanie Ci reklam w ramach i
poza Facebookiem, Twitterem lub Google Display Network. W obu
przypadkach dla tego celu przechowywane jest także ciasteczko (cookie)
na Twoim komputerze.
Kliknij tutaj, jeśli chcesz odwołać swoją zgodę w tej sprawie:
https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/
lub
https://twitter.com/settings/security.

h
Wykorzystanie przez platformę firm trzecich; monitorowanie
mobilne
Wykorzystujemy technologie monitorowania mobilnego, aby cały czas
ulepszać i optymalizować naszą ofertę. Korzystamy w tym celu z usług

adjust GmbH, Saarbrücker Str. 38a, 10405 Berlin, Niemcy
(www.adjust.com). Korzystając z tych usług, zbieramy statystyczne dane
na temat wykorzystywania naszych stron internetowych w celu ciągłego
ulepszania naszej oferty. W relacji do użycia naszych aplikacji,
otrzymujemy informacje z urządzeń mobilnych, które zapisujemy i
szacujemy. W związku z tym zbierane są następujące dane: adresy IP
(które są natychmiast anonimizowane), adresy MAC, anonimizowane ID
urządzenia (IDentifier For Advertisers - IDFA lub Google Advertiser ID GAID), rodzaj przeglądarki internetowej, język, dostawca internetu, status
sieci, strefa czasowa, link URL strony dostępu i wyjścia, spędzony czas
oraz data dostępu, dane ciągu kliknięć („clickstream”) i inne statystyczne
informacje na temat korzystania z naszych usług. Nie można
zidentyfikować pojedynczej osoby na podstawie tych danych. Dane
zebrane w ten sposób są wykorzystywane do tworzenia anonimowych
profili użytkowników. Dane zebrane dzięki technologii monitorowania nie
są wykorzystywane do identyfikacji poszczególnych odwiedzających te
strony internetowe bez zgody danej osoby. Zbieranie i przechowywanie
tych danych może zostać zabronione ze skutkiem na przyszłość przez
zmianę ustawień w urządzeniu mobilnym, co zostało opisane w sekcji 8.
3.
Przekazywanie twoich danych podmiotom trzecim
W niektórych przypadkach firma TRAVIAN GAMES prześle twoje dane
osobowe następującym podmiotom trzecim:






dostawcom sposobów płatności (patrz wyżej);
dostawcom usług informatycznych (np. dostawcom usług e-mail i
hostingowych);
serwisom baz danych (np. zajmującym się analizą kampanii
reklamowych);
firmom powiązanym (np. dane dot. płatności firmie TG Payment
GmbH);
organizacjom państwowym (np. organom śledczym).

Wspomniane podmioty trzecie są prawnie zobowiązane do przetwarzania
twoich danych osobowych w sposób poufny i bezpieczny w zgodzie z
obowiązującymi przepisami. Podmioty trzecie mogą użyć twoich danych
osobowych jedynie do realizacji swoich narzuconych umową obowiązków
pod warunkiem, że dostęp do tych danych jest prawnie uzasadniony.
Ponadto firma TRAVIAN GAMES pozwoli podmiotom trzecim kontaktować
się z tobą w celach reklamowych jedynie za twoją uprzednią, wyraźną
zgodą. Firma TRAVIAN GAMES prześle wówczas tym podmiotom trzecim
twój adres e-mail.

4.

Funkcje techniczne

a
Ciasteczka
Ciasteczka to małe pliki, które pozwalają firmie TRAVIAN GAMES na
zapisywanie pewnych informacji o twoim sprzęcie, np. do tworzenia
statystyk lub żeby zidentyfikować cię, gdy wchodzisz na witrynę.
Większość ciasteczek jest automatycznie kasowana po zamknięciu
przeglądarki albo opuszczeniu witryn lub gier obsługiwanych przez firmę
TRAVIAN GAMES. Niektóre ciasteczka mogą jednak być przechowywane
dłużej. Poprzednie sekcje bardziej szczegółowo opisują, w jaki sposób
firma TRAVIAN GAMES wykorzystuje ciasteczka.

b
Web beacony
Firma TRAVIAN GAMES wykorzystuje „web beacony” (znane również jako
internetowe pluskwy, czyste GIFy itd.). Są to umieszczone na stronie
internetowej odnośniki do małych obrazków. Gdy otwierana jest witryna,
przeglądarka wysyła też zapytanie dotyczące tego obrazka. Firma
TRAVIAN GAMES wykorzystuje web beacony do optymalizacji witryn oraz
kampanii reklamowych poprzez zliczanie bądź zapisywanie ilości odwiedzin
danej witryny, otwarć wiadomości e-mail itd. Poprzednie sekcje opisują
bardziej szczegółowo, w jaki sposób firma TRAVIAN GAMES wykorzystuje
web beacony.

c
Wtyczki społecznościowe
Firma TRAVIAN GAMES wykorzystuje na swoich witrynach i w grach
wtyczki społecznościowe takie jak przycisk „Lubię to!” lub Facebook
Connect oraz przycisk „Google +1” firmy Google. Wspólną cechą takich
wtyczek jest to, że gdy wchodzisz na witrynę firmy TRAVIAN GAMES, na
której są one uruchomione, do dostawcy wtyczki przesyłane są te same
dane co przy bezpośrednim logowaniu na stronie dostawcy.Na przykład
gdy wejdziesz na witrynę dostawcy, na której znajduje się przycisk „Lubię
to!” Facebooka, Facebook otrzyma dane o twoim adresie IP, wersji
przeglądarki oraz rozdzielczości ekranu i systemie operacyjnym
urządzenia, za pomocą którego uzyskano dostęp do strony, a także adres
strony, na której znajduje się przycisk. Ma to miejsce również w
przypadku, gdy nie korzystasz z żadnej z usług świadczonych przez tych

dostawców. Jeśli wtyczka należy do firm Facebook bądź Google,
wspomniane wcześniej dane zostaną przesłane do USA.
Jeśli użytkownik jest zalogowany do jednej z tych usług lub użyje wtyczki
społecznościowej podczas swojej wizyty, przesłane zostaną dodatkowe
dane. Proszę skonsultować się z odpowiednim usługodawcą w celu
ustalenia, jakie dane zostaną wówczas przesłane.

d
Google Analytics
TRAVIAN GAMES używa do analizy swoich stron internetowych, gier i ich
witryn narzędzia Google Analytics. Google Analytics wykorzystuje
ciasteczka, które pozwalają nam analizować Twoje odwiedziny gier i
witryn obsługiwanych przez TRAVIAN GAMES. W tym celu, Google
Analytics pobiera dane z wykorzystaniem odsłon stron, czyli technicznej
funkcji urządzenia używanego do odwiedzania stron, a także informacje o
Twojej aktywności na stronach i w grach obsługiwanych przez TRAVIAN
GAMES. Następnie Google Analytics analizuje te dane w ramach swych
zobowiązań umownych dla TRAVIAN GAMES w celu wygenerowania
raportów obejmujących informacje o tym z z jakiej strony lub gry
użytkownik wszedł na stronę TRAVIAN GAMES, jaka była przybliżona
lokalizacja użytkownika, jakie gry lub strony TRAVIAN GAMES
odwiedzono, jak długo użytkownik pozostawał na stronie lub w grze
obsługiwanej przez TRAVIAN GAMES oraz zarys aktywności użytkownika w
trakcie tej wizyty. TRAVIAN GAMES korzysta z konfiguracji Google
Analytics, która usuwa ostatni oktet adresu IP, jeśli pochodzi on z obszaru
Europy. Możliwe jest wyłączenie w ustawieniach przeglądarki używania
ciasteczek, jednak należy pamiętać, że może to ograniczyć dostęp do gier
i stron internetowych obsługiwanych przez TRAVIAN GAMES.
Alternatywnie można pobrać i zainstalować w swojej przeglądarce
odpowiedni plug-in, który dostępny jest na stronie:
(https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) co spowoduje, że kod
JavaScript używany przez Google Analytics otrzyma instrukcję by nie
wysyłać do Google Analytics informacji o twoich wizytach w w grach i na
stronach obsługiwanych przez TRAVIAN GAMES.

e
SWRVE
TRAVIAN GAMES wykorzystuje na potrzeby swoich gier narzędzie do
analizy SWRVE. Ze względu na to, w kodzie źródłowym gier i aplikacji
mobilnych wykorzystane są fragmenty kodu, które zostają aktywowane w
chwili wykonywania działania określonego przez TRAVIAN GAMES (np.

rejestracja, aktywacja, logowanie, usunięcie konta, zakup środków, itd.).
Po aktywacji, na mieszczący się w UE serwer SWRVE przesyłane będą
następujące dane: nazwa gry lub strony internetowej, krajowa wersja gry,
losowo wygenerowany i zanonimizowany numer ID dla Twojego konta,
numer ID przypisany do danej czynności, opis danego działania, stempel
czasowy, ID sesji przeglądarki i adres IP. W razie dostępu z urządzenia
mobilnego do obsługiwanej przez TRAVIAN GAMES gry, przesłane zostają
następujące dane: rodzaj sieci (np. 3G, Wi-Fi), system operacyjny (bez
numeru wersji) oraz to, czy urządzenie jest smartfonem czy tabletem.
Następnie SWRVE analizuje te dane dla TRAVIAN GAMES w ramach
obowiązków umownych, w celu sporządzenia raportu mającego ocenić, jak
wykorzystywana jest dana gra lub aplikacja mobilna. Ponadto SWRVE
wykorzystuje przesłane dane w zanonimizowanej i zagregowanej formie
na potrzeby TRAVIAN GAMES, jak również innych klientów firmy SWRVE w
celu sporządzania ogólnych analiz zachowań użytkowników. Niezależnie od
tego wykorzystania w zanonimizowanej i zagregowanej formie, SWRVE
zachowuje i wykorzystuje dane przesłane z TRAVIAN GAMES tylko i
wyłącznie w zakresie, w jakim jest to wymagane ze względu na
zobowiązania umowne wobec TRAVIAN GAMES i przekazane przez
TRAVIAN GAMES instrukcje. W każdej chwili możesz cofnąć zgodę na
pobieranie i przechowywanie tych informacji, ze skutkiem na przyszłość.
Informację o cofnięciu zgody rosimy przesłać na podany poniżej adres email. Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą żadnych kosztów poza kosztami
przesłania tego cofnięcia.

f

Powiadomienia push

Jeśli odpowiednie ustawienia Twojego urządzenia mobilnego zostały
aktywowane, TRAVIAN GAMES może wysyłać na Twoje urządzenie
mobilne powiadomienia push w celu przekazywania informacji o
aktualizacjach gier oraz innych powiązanych informacji. Możesz zarządzać
powiadomieniami push na stronie "Opcji" lub "Ustawień" w aplikacji
mobilnej lub w ustawieniach urządzenia.
5.
Cofnięcie zgody
Swoją zgodę możesz cofnąć w każdej chwili chyba, że firma TRAVIAN
GAMES przetwarza twoje dane osobowe ze względu na wymogi umowne
lub prawne. Jeśli cofnięcie zgody dotyczy odbioru informacji dot. gry lub
wszelkich innych wiadomości e-mail, wszelkie przesyłane do ciebie
informacje dot. gry i inne wiadomości e-mail zawierają opcję wypisania się
z listy osób otrzymujących informacje dot. gry lub wiadomości e-mail.

Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą żadnych kosztów poza kosztami
przesłania tego cofnięcia.
6.
Modyfikacja i usuwanie danych osobowych
W każdej chwili możesz zmodyfikować swoje dane osobowe (np. by je
uaktualnić lub poprawić) lub całkowicie je usunąć. Proszę pamiętać, że
firma TRAVIAN GAMES nie będzie mogła zastosować się do prośby o
usunięcie danych, jeśli będzie ona w konflikcie z zobowiązaniami do
zachowania danych lub jakimikolwiek legalnymi interesami firmy TRAVIAN
GAMES lub podmiotów trzecich. Jeśli chcesz, by firma TRAVIAN GAMES
zmodyfikowała twoje dane osobowe lub zaprzestała ich używania, napisz
do firmy TRAVIAN GAMES na adres privacy@traviangames.com. Firma
TRAVIAN GAMES dokona w takim przypadku żądanych zmian lub jak
najszybciej usunie twoje dane. Jednakże z powodów technicznych lub
organizacyjnych określone działania nadal mogą zostać podjęte już po
przesłaniu przez ciebie prośby o usunięcie danych, jeżeli zostały one już
zapoczątkowane lub nie zostały dokończone do tego momentu.

7.
Informacja na temat danych osobowych
Na twoją prośbę i bez jakichkolwiek opłat z tego tytułu firma TRAVIAN
GAMES przekaże ci wszystkie twoje zachowane dane osobowe. Informacja
taka zostanie ci dostarczona drogą elektroniczną, co do zasady za pomocą
poczty e-mail.

8.
Dezaktywowanie Twojego ID monitorowania
Na urządzeniach mobilnych firmy Apple: otwórz ustawienia swojego
urządzenia mobilnego (np. iPhone'a lub iPada) i wybierz w menu "Dane
prywatne". Możesz wyłączyć monitorowanie reklamowe w sekcji
"Reklamy".
Na urządzeniach z systemem Android: Otwórz ustawienia z listy aplikacji i
puknij w przycisk "reklamy". Po otwarciu się okna reklam możesz
wyłączyć Google Advertising ID
9.
Postanowienia końcowe
Firma TRAVIAN GAMES zastrzega sobie prawo do wprowadzenia w
dowolnym momencie poprawek do niniejszej „Polityki prywatności”, w tym

wynikających ze stałego monitorowania obowiązujących przepisów z
zakresu ochrony danych.

W razie jakichkolwiek ogólnych pytań związanych z naszą „Polityką
prywatności” oraz ochroną danych w firmie TRAVIAN GAMES, należy
skontaktować się z nami za pomocą wskazanego poniżej adresu. Jeśli to
możliwe, prosimy o kontakt z adresu e-mailowego podanego podczas
rejestracji konta w grze.

E-mail:
privacy@traviangames.com

Adres pocztowy:
Travian Games GmbH
Wilhelm-Wagenfeld-Straße 22
80807 Monachium

Datowane: 1 sierpnia 2015 r.

