Polityka prywatności oraz plików cookies
Polityka prywatności.
W rozumieniu Rozporządzenia 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 (dalej jako „RODO”) informujemy, że:
1.
2.

3.
4.

Administrator danych osobowych jest SPORT FUN ul. Kościuszki 73/8, 80-421 Gdańsk.
Informujemy, że w każdym przypadku przysługuje Państwu prawo do żądania: dostępu do swoich danych
osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich
przetwarzania.
W każdym czasie można cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody pozostaje bez
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Zgłoszeń można dokonywać za pomocą poczty elektronicznej bądź pocztą tradycyjną.

Adres e-mail Administratora Ochrony Danych Osobowych – biuro@sportfun.com.pl
Adres fizyczny Administratora Ochrony Danych Osobowych – SPORT FUN ul. Kościuszki 73/8, 80-421 Gdańsk.
5.

6.

7.

8.

Odbiorcą danych osobowych będą wyłącznie Administrator Danych Osobowych, oraz podmioty z którym
Administrator Danych Osobowych współpracuje w celu realizacji zadań do których się zobowiązał w związku z
zawartą umową lub z którymi współpraca jest konieczna do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane
dotyczą, przed zawarciem umowy.
Dane osobowe osób fizycznych mogą podlegać profilowaniu w zakresie i w związku ze statystyką sprzedażową i
marketingową. Administrator Danych Osobowych, nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji mogących
wywołać skutki prawne lub w inny sposób mogących istotnie wpływać na sytuacje osób, których dane dotyczą.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:
a) w zakresie w jakim przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy lub do
podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy – art. 6 ust.1 lit b
Rozporządzenia 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). Celem przetwarzania danych osobowych jest wykonanie umowy lub podjęcie działań na
żądanie osoby, której dany dotyczą, przed zawarciem umowy;
b) w pozostałym zakresie warunkiem przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby, której dane będą
przetwarzane – art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia 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). Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Cel przetwarzania danych
osobowych jest każdorazowo określony w treści zgody.
Okres czasu, przez który dane osobowe będą przetwarzane jest uzależniony od celu w jakim zostały one
zgromadzone. Administrator Danych Osobowych gwarantuje, że dane osobowe będą przetwarzane tylko przez
taki okres czasu jaki jest niezbędny do realizacji celu, w związku z którym dane osobowe zostały pozyskane lub
przez taki okres czasu, na jaki wyrażono zgodę. Dane osób składających zamówienie będą przetwarzane przez
okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, dane zarejestrowanych użytkowników oraz osób zapisanych na

newsletter będą przetwarzane do czasu wypowiedzenia umowy, dane zgromadzone w pozostałych celach będą
gromadzone i przechowywane przez okres 5 lat.
Pliki cookies.
1.

Właścicielem i operatorem serwisu jest SPORT FUN ul. Kościuszki 73/8, 80-421 Gdańsk.

2.

W ramach wykonywanych czynności Administrator korzysta z plików cookies w ten sposób, że obserwuje i
analizuje ruch na stronach serwisu, jak również podejmuje działania remarketingowe, jednakże w ramach tych
czynności Administrator nie przetwarza danych osobowych w rozumieniu RODO.

3. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach serwisu i ich zachowaniu w następujący sposób:
a)
serwis zbiera automatycznie informacje, które zawarte są w plikach cookies.
b)
poprzez dobrowolnie wprowadzane przez użytkowników serwisu dane, w formularzach
dostępnych na stronach serwisu.
c)
poprzez automatyczne gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego.
4. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które
przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron
internetowych serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas
przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
5. Podczas wizyty w serwisie automatycznie zbierane mogą być dane użytkowników serwisu, dotyczące danej wizyty
użytkownika w serwisie i obejmujące m. in. adres IP, rodzaj przeglądarki internetowej, nazwę domeny, liczbę odsłon,
rodzaj systemu operacyjnego, wizyty, rozdzielczość ekranu, liczbę kolorów ekranu, adresy stron internetowych, z
których nastąpiło wejście do serwisu, czas korzystania z serwisu. Dane te nie są danymi osobowymi, nie pozwalają
także na zidentyfikowanie osoby korzystającej z serwisu.
6. W ramach serwisu mogą występować odnośniki do innych stron internetowych. Właściciel serwisu nie ponosi
odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Jednocześnie właściciel serwisu
zachęca do zapoznania się przez użytkownika serwisu z polityką prywatności ustaloną w ramach tych stron
internetowych. Niniejsza Polityka prywatności nie odnosi się do innych serwisów internetowych.
7. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do
nich dostęp jest właściciel serwisu.
8. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
a)
dostosowania zawartości stron internetowych serwisu do preferencji użytkownika serwisu oraz
optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać
urządzenie użytkownika serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną
do jego
indywidualnych potrzeb,
b)
tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze
stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
c)
utrzymanie sesji użytkownika serwisu (po zalogowaniu), dzięki której nie musi on na każdej
podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.
9. W ramach serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
a)
„niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu,
uwierzytelniające pliki cookies,
b)
pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania
nadużyć,
c)
„wydajnościowe” pliki cookies, wykorzystywane do pozyskiwania informacji o sposobie
korzystania ze stron internetowych serwisu przez użytkowników serwisu,
d)
„reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom serwisu treści
reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań,
e)
„funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika
serwisu ustawień i dostosowanie serwisu do użytkownika serwisu, np. w zakresie wybranego języka.

np.

10. W ramach serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe”
(persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, przechowywanymi w urządzeniu końcowym do
czasu opuszczenia strony internetowej, wylogowania się przez użytkownika serwisu lub wyłączenia

oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym
użytkownika serwisu przez czas, który jest określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia
przez użytkownika serwisu.
11. W przeważającej ilości przypadków oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie
zezwala na przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu. Użytkownicy serwisu
mają możliwość dokonania w wybranym przez siebie momencie zmian ustawień dotyczących plików cookies.
Ustawienia te mogą zostać zmienione w opcjach przeglądarki internetowej (oprogramowania) m. in w sposób,
który uniemożliwi automatyczną obsługę plików cookies bądź wymusi informowanie użytkownika serwisu o
każdorazowym zamieszczeniu plików cookies w jego urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i
sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.
12. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach
internetowych serwisu.
13. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu wykorzystywane mogą być również
przez współpracujących z właścicielem serwisu reklamodawców oraz partnerów.

