Polityka prywatności aplikacji mobilnej „McDonald’s® Polska”
(aktualizacja: 04.04.2017)

Przywiązujemy dużą uwagę do ochrony danych pozyskiwanych od użytkowników aplikacji mobilnej
McDonald’s Polska („Aplikacja”). Poniższy dokument wyjaśnia zasady przetwarzania takich danych, tj.
w szczególności sposób gromadzenia i wykorzystywania informacji, które dotyczą urządzeń lub
użytkowników, a także uprawnienia użytkowników Aplikacji w odniesieniu do dotyczących ich danych
osobowych. Dokument ten jest dostępny za pośrednictwem linku zamieszczonego w serwisie
internetowym mcdonalds.pl oraz w dziale Ustawienia dostępnym w Aplikacji uruchomionej na
urządzeniu mobilnym.
Kto administruje danymi osobowymi użytkowników Aplikacji?
Administratorem danych pozyskiwanych od użytkowników Aplikacji, w tym dotyczących ich danych
osobowych, jest McDonald’s Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Marynarska 15, 02-674
Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000380389.
Jakie dane przetwarzamy?
Przetwarzamy wyłącznie takie dane, które są niezbędne dla zapewnienia prawidłowego
funkcjonowania Aplikacji, tj.:
a) Wykorzystujemy w czasie rzeczywistym informację o lokalizacji urządzenia mobilnego, na
którym użytkownik uruchomił Aplikację,
b) Przetwarzamy informacje obejmujące adres poczty elektronicznej i ewentualnie imię i
nazwisko użytkownika, w przypadku nawiązania przez użytkownika kontaktu za
pośrednictwem poczty elektronicznej. Informacje te mogą stanowić dane osobowe
użytkownika.
Udostępnienie przez użytkowników Aplikacji powyższych informacji jest dobrowolne, niemniej
konieczne do korzystania z niektórych funkcjonalności Aplikacji.
W jakim celu wykorzystujemy informację o lokalizacji urządzenia mobilnego?
Informację o lokalizacji urządzenia mobilnego wykorzystujemy wyłącznie dla potrzeb zapewnienia
prawidłowego funkcjonowania Aplikacji, tj.:
• wskazania użytkownikowi Aplikacji adresów, danych kontaktowych, godzin otwarcia, oferty
produktowej oraz tras dojazdu do najbliżej położonych lub wybranych przez użytkownika restauracji
McDonald’s na terenie Polski,
• informowania użytkownika Aplikacji o promocjach dostępnych w restauracjach McDonald’s na
terenie Polski, w tym w najbliżej położonej restauracji McDonald’s,
• weryfikowania uprawnienia użytkownika Aplikacji do skorzystania z niektórych promocji dostępnych
w restauracjach McDonald’s na terenie Polski.
W jakim celu przetwarzamy adres poczty elektronicznej i ewentualnie imię i nazwisko użytkownika?
Powyższe dane przetwarzamy wyłącznie dla potrzeb rozpatrzenia reklamacji zgłoszonej przez
użytkownika Aplikacji lub udzielenia odpowiedzi na pytania dotyczące Aplikacji.

Jakie dane są wykorzystywane i przechowywane w Aplikacji po jej zintegrowaniu z kontem
użytkownika w portalu społecznościowym Facebook?

Użytkownik ma możliwość połączenia z Aplikacją przez własne konto w portalu społecznościowym
Facebook. W takiej sytuacji Facebook wykonuje kopię zapasową ustawień użytkownika w Aplikacji
(ulubione i ustawienia Aplikacji), natomiast Aplikacja pokazywać będzie imię i nazwisko oraz awatar
użytkownika w portalu społecznościowym Facebook. Informacje te nie są jednak zapisywane w
Aplikacji.
Dodatkowo, portal społecznościowym Facebook może na tej podstawie uzyskać informacje o
korzystaniu przez użytkownika z Aplikacji, a także o lokalizacji urządzenia mobilnego oraz o tym w
jakich godzinach użytkownik korzysta z urządzenia mobilnego oraz jakiego systemu operacyjnego
używa (iOS/Android/Windows Phone). Informacje te mogą być wykorzystywane do optymalizacji
działań reklamowych prowadzonych za przez portal społecznościowy Facebook.
Czy dane osobowe użytkowników Aplikacji są poddawane tzw. profilowaniu?
Dane osobowe użytkowników Aplikacji nie są poddawane opracowywaniu mającemu na celu
stworzenie profilu użytkownika, wykorzystywanego przez Administratora Danych do przewidywania
preferencji i decyzji zakupowych użytkownika Aplikacji.
Czy dane osobowe użytkowników Aplikacji są przekazywane osobom trzecim lub poza obszar EOG?
Dane osobowe użytkowników Aplikacji nie będą przekazywane poza obszar Europejskiego Obszaru
Gospodarczego (EOG).
Jakie prawa w odniesieniu do danych osobowych przysługują użytkownikom Aplikacji?
Użytkownicy Aplikacji mają prawo dostępu do przetwarzanych przez nas danych osobowych, które ich
dotyczą. Użytkownicy Aplikacji mają prawo poprawiania, uzupełniania, usuwania i żądania
zaprzestania przetwarzania tych danych.
Z powyższych uprawnień użytkownicy Aplikacji mogą korzystać za pośrednictwem poczty
elektronicznej (aplikacja@mcdonalds.pl).
Przez jaki czas przetwarzamy dane osobowe użytkowników Aplikacji?
Dane osobowe użytkowników Aplikacji obejmujące adres poczty elektronicznej, imię i nazwisko
przestajemy przetwarzać po upływie 30 dni od rozpatrzenia reklamacji lub udzielenia odpowiedzi na
pytanie użytkownika.
Czy Aplikacja upublicznia bez wiedzy jej użytkowników jakiekolwiek informacje, które ich dotyczą?
Bez zgody użytkownika Aplikacja nie upublicznia żadnych informacji, które go dotyczą.
Czy Aplikacja używa plików cookies?
Aplikacja wykorzystuje pliki typu cookies, jeżeli użytkownik połączył się z nią przez własne konte na
portalu społecznościowym Facebook. W takiej sytuacji pliki cookies przechowują informacje o nazwie
konta i unikalnym numerze do konta na portalu społecznościowym Facebook. Informacje
przechowywanie w plikach cookies nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu mobilnym i
zainstalowanym w nim oprogramowaniu.

Aplikacja korzysta także z Google Analytics, usługi tworzenia statystyki aplikacji mobilnych świadczonej
przez Google, dzięki której to usłudze pliki cookies zostają zamieszczone na urządzeniu mobilnym.
Informacja wytworzona przez plik cookie, dotycząca korzystania z Aplikacji będzie przekazana i
przechowywana przez Google, który będzie wykorzystywał te informacje w celu oceny korzystania z
Aplikacji i zestawiania raportów z działań w Aplikacji.
Użytkownicy Aplikacji mogą samodzielnie określić warunki przechowywania powyższych informacji
przez pliki cookies, w tym zablokować Aplikacji dostęp do tych informacji, zmieniając ustawienia
oprogramowania zainstalowanego w urządzeniu mobilnym.
Czy Aplikacja używa danych dotyczących lokalizacji urządzenia mobilnego?
Tak, Aplikacja może używać danych dotyczących lokalizacji, dostarczanych przez API (Interfejs
Programowania Aplikacji) urządzenia, w celu lokalizowania urządzenia na mapie restauracji
McDonald’s Polska i korzystania z funkcji dodatkowych tej mapy (filtry, określanie odległości do
najbliższej restauracji). Funkcja lokalizacji urządzenia może zostać w dowolnym momencie wyłączona
przez użytkownika w ustawieniach systemu.
Kontakt
W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących ochrony prywatności prosimy o kontakt z Operatorem
na adres poczty elektronicznej: aplikacja@mcdonalds.pl

