
Regulamin Rozszerzenia Gamehag („Wtyczki’)
do przeglądarki Chrome obejmujący

Politykę Prywatności dotyczącą Wtyczki
(„Regulamin Wtyczki Gamehag do Chrome”)

1. Niniejszy „Regulamin Wtyczki Gamehag do Chrome”, zwany też dalej
„Regulaminem Wtyczki” reguluje korzystanie przez Użytkowników Portalu
Gamehag z oficjalnego rozszerzenia do przeglądarki Chrome (Chrome
Extension), dedykowanego dla tych Użytkowników i usług, z których
korzystają w ramach Portalu Gamehag zlokalizowanego w Internecie pod
adresem www.gamehag.com

2. Niniejszy Regulamin Wtyczki stanowi uzupełnienie – dodatek do następujących
dokumentów prawnych Portalu Gamehag:

a. Regulaminu serwisu internetowego Gamehag („Regulamin Gamehag”),
dostępnego pod adresem https://gamehag.com/pl/regulamin

b. Polityki Prywatności serwisu internetowego Gamehag („Polityka
Prywatności Gamehag”), dostępnej pod adresem internetowym
https://gamehag.com/pl/ polityka-prywatnosci

c. Obowiązku Informacyjnego RODO serwisu internetowego Gamehag
(„Informacja RODO Gamehag”), dostępnego pod adresem https://
gamehag.com/pl/rodo

3. W razie niedających się usunąć sprzeczności między postanowieniami
dokumentów prawnych wymienionych w punkcie 2. powyżej, a
postanowieniami niniejszego Regulaminu Wtyczki, w zakresie dotyczącym
korzystania z Wtyczki Gamehag, pierwszeństwo mają zapisy niniejszego
Regulaminu Wtyczki, jako bardziej szczegółowe (zasada „lex specialis derogat
lex generali”).

4. Terminy użyte w niniejszym Regulaminie Wtyczki, wyszczególnione dużymi
literami, które zostały zdefiniowane w którymś z dokumentów prawnych
wymienionych w punkcie 2. powyżej, mają znaczenie określone w danym
dokumencie, chyba, że coś innego wynika z niniejszego Regulaminu Wtyczki.

5. Poza powyższym, pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie Wtyczki mają
następujące  znaczenie:

a. Wtyczka – aplikacja stanowiąca tzw. rozszerzenie przeglądarki Chrome
(Chrome Extension), instalowana przez Użytkownika dobrowolnie, za
pośrednictwem oficjalnej „strony chrome web store” przy ewentualnej
zachęcie poprzez stosowny link lub inny rodzaj wywołania po ze strony



Portalu Gamehag;
b. Regulamin Wtyczki – niniejszy dokument stanowiący Regulamin

Rozszerzenia Gamehag („Wtyczki”) do przeglądarki Chrome
obejmujący Politykę Prywatności dotyczącą Wtyczki („Regulamin
Wtyczki Gamehag do  Chrome”);

c. RODO - ROZPORZĄDZENIE 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)

d. Administrator Danych Osobowych („ADO”, „Administrator”) -
Monetico sp. z o. o.”, ul. Hubska 52 lok. 14, 50-502 Wrocław, NIP:
8992938356 REGON: 52324884400000 wpisana do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez
Sąd Rejonowy Wrocław - Fabryczna we Wrocławiu, VI Wydział
Gospodarczy pod numerem KRS 0000994640

6. Użytkownik Portalu Gamehag ma dobrowolną możliwość zainstalowania w
przeglądarce Chrome Wtyczki, za pośrednictwem oficjalnej strony z
rozszerzeniami  do tej przeglądarki „chrome web store”.

7. Dostawcą Wtyczki jest Administrator.

8. Instalacja Wtyczki jest dobrowolna a jej działanie wymaga posiadania Konta i
Profilu Użytkownika w Portalu Gamehag.com i bycia zalogowanym
Użytkownikiem Portalu (funkcjonalności wtyczki działają w stosunku do
użytkownika, który jest zalogowany we Wtyczce i swoim koncie w Portalu
Gamehag).

9. Wtyczka ma następujące funkcjonalności:

a. Pozwala na szybszą i bardziej niezawodną akceptację zadań na Portalu
Gamehag zlokalizowanym w Internecie pod adresem
www.gamehag.com („Portal”);

b. Zbiera informacje o preferowanych grach Użytkownika;
c. Zbiera dane wykorzystywane do dodawania nowych gier do
Portalu;  d. Proponuje Użytkownikowi najlepsze i najnowsze gry;
e. Uzyskuje dostęp do przeglądanych przez Użytkownika stron;

10. W szczególności następujące dane o Użytkowniku Portalu Gamehag są
zbierane z  wykorzystaniem Wtyczki:

a. Wtyczka zapisuje dane o odwiedzanych stronach o tematyce związanej z



grami, które są obecne jako zadania na Portalu Gamehag. Dokładne
dane jakie  zapisuje:

i. dokładny URL danej strony,
ii. czas, jak długo Użytkownik jest aktywny na danej stronie,

iii. wewnętrzne id gry (nadawane przez oprogramowanie Portalu /
Wtyczki), która według zautomatyzowanych algorytmów, jest
powiązana z tą tematyką.

b. W szczególności zapisywane są dane z witryn, które są dostępne jako
gry na Portalu Gamehag (np. url : bigbangempire.com), dzięki czemu
Administrator może mierzyć jak długo dany Użytkownik wykonuje
zadanie dostępne na  Portalu.

c. Dodatkowo zapisywane są strony, z których Użytkownik wchodzi na
strony  Gamehag (należące do Portalu Gamehag).

11. „Śledzenie” Użytkownika:

a. „Śledzenie” jest dokonywane tylko przez Wtyczkę to ona (jej algorytmy)
decydują kiedy wysłać dane do zapisywania do bazy danych, sprawdza
url  odwiedzanych przez Użytkownika stron oraz ich meta opisy.

b. Dane zebrane na podstawie “śledzenia” Użytkownika będą
wykorzystywane  do:

i. weryfikacji poprawności wykonania zadania,

ii. sprawdzania stron, na których Administrator może promować
Portal Gamehag, lub na których Administrator już promuje
Portal Gamehag  (sprawdzanie skuteczności i konwersji).

12. Zapisywane są jednak tylko dane związane z korzystaniem przez Użytkownika
z Portalu – w kontekście odnoszącym się do jego aktywności w ramach
korzystania z usług Portalu Gamehag (i tylko zalogowanego użytkownika,
który dobrowolnie zainstalował Wtyczkę). Użytkownik, który jest zalogowany
na Portalu oraz posiada aktywną Wtyczkę jest automatycznie logowany do
wtyczki za pomocą zapisanych w  przeglądarce „ciasteczek”.

13. Instalując dobrowolnie Wtyczkę i korzystając z niej, Użytkownik akceptuje
niniejszy Regulamin Wtyczki i opisane w nim zasady prywatności, w tym
dobrowolnie godzi się na profilowanie w zakresie m. in. ustalania jego
preferencji co do gier i w celu proponowania mu najlepszych i najnowszych
gier w związku z korzystaniem z  Portalu.



14. Podstawami przetwarzania, w zakresie marketingu własnych usług jest art. 6
ust. 1 lit.  a), b) oraz f) RODO.

15. Uzasadniony interes polega na naturalnej dla potrzebie dla tego rodzaju
usług jakie świadczy Administrator w ramach Portalu, informowania
Użytkownika o nowych
funkcjonalnościach i możliwościach w związku z nowymi grami na Portalu –
równocześnie przy zgodzie Użytkownika i wykonaniu umowy co do
funkcjonalności  Wtyczki, którą sam Użytkownik dobrowolnie instaluje.

16. Ponadto sprawdzanie stron, na których Administrator może promować
Portal Gamehag, lub na których Administrator już promuje Portal Gamehag
(sprawdzanie skuteczności i konwersji), z wykorzystaniem Wtyczki, również
stanowi wspomniany uzasadniony interes Administratora, z zachowaniem
wymogów przewidzianych przez  art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

17. Równocześnie instalacja i korzystanie z Wtyczki nie powoduje, iż Użytkownik
będzie podlegał decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym
przetwarzaniu, w tym  profilowaniu – o której mowa w art. 22 ust. 1 RODO.

18. Użytkownik ma prawo sprzeciwu co do profilowania w celu proponowania
gier i własnego marketingu bezpośredniego Administratora – zgodnie z art.
21 ust. 2 RODO

19. W tym celu należy odinstalować wtyczkę i skontaktować się z
Administratorem w celu usunięcia z wyników profilowania z bazy danych
kont użytkowników: https:// gamehag.com/pl/kontakt

20. Umowa zostaje zawarta z chwilą instalacji Wtyczki i trwa przez czas
utrzymania jej instalacji i korzystania z Wtyczki przez Użytkownika, przy czym
dane zebrane za pośrednictwem Wtyczki są przetwarzane tak długo, jak
długo Użytkownik posiada Konto Użytkownika i Profil Użytkownika na
Portalu Gamehag, chyba, że Użytkownik skorzystał z prawa sprzeciwu o
którym mowa w punkcie 18 powyżej niniejszego  Regulaminu Wtyczki.


