POLITYKA PRYWATNO CI NSR NOWOCZESNE SALONY ROWEROWE

POLITYKA PRYWATNO CI I POLITYKA
COOKIES
Korzystanie ze strony internetowej www.nsr.sport.pl oznacza akceptacj
Polityki Prywatno ci i Polityki Cookies.

poni szych warunków

Jako U ytkownik zapoznaj si z jej postanowieniami. Poni szy spis tre ci pomo e Ci w tym. Informuj
Ci w niej, w jaki sposób troszcz si o dane U ytkowników, jak je przetwarzam, komu je powierzam i
wiele innych wa nych kwestii zwi zanych z danymi osobowymi.

SPIS TRE CI
SPIS TRE CI .........................................................................................................................................1
§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE .............................................................................................................2
§2 DEFINICJE .......................................................................................................................................2
§3 DANE OSOBOWE I ZASADY ICH PRZETWARZANIA ...........................................................................3
KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH U YTKOWNIKA? ..........................................3
CZY PODANIE DANYCH JEST DOBROWOLNE? CO JEST KONSEKWENCJ ICH NIEPODANIA? ..............3
W JAKICH CELACH I NA JAKICH PODSTAWACH PRAWNYCH PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE
YTKOWNIKA PODAWANE W RAMACH KORZYSTANIA ZE STRONY? ..............................................3
W JAKI SPOSÓB ZBIERANE S DANE? ..............................................................................................6
JAKIE S UPRAWNIENIA U YTKOWNIKA? ........................................................................................7
CZY U YTKOWNIK MO E COFN

WYRA ON ZGOD ? ..................................................................8

CZY PRZEKAZUJEMY DANE U YTKOWNIKA DO PA STW TRZECICH? ................................................8
JAK D UGO PRZECHOWUJEMY DANE U YTKOWNIKA? ....................................................................9
LINKI ODSY AJ CE DO INNYCH STRON .......................................................................................... 10
DZIA ALNO

W SOCIAL MEDIACH – FACEBOOK ........................................................................... 10

BEZPIECZE STWO DANYCH ........................................................................................................... 11
KIM MOG BY ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH?...................................................................... 11
CZY POWO ALI MY INSPEKTORA OCHRONY DANYCH?.................................................................. 12
CZY PROFILUJEMY DANE U YTKOWNIKA? ..................................................................................... 12
§4 FORMULARZE...............................................................................................................................13
§5 WY

CZENIE ODPOWIEDZIALNO CI I PRAWA AUTORSKIE ............................................................13
© Copyright by NSR Nowoczesne Salony Rowerowe 2021 | www.nsrsport.pl
Kopiowanie lub udost pnianie bez zgody autora jest zabronione.
-1-

POLITYKA PRYWATNO CI NSR NOWOCZESNE SALONY ROWEROWE

§6 TECHNOLOGIE ..............................................................................................................................14
§7 POLITYKA PLIKÓW COOKIES .........................................................................................................14
§8 ZGODA NA COOKIES ..................................................................................................................... 16
§9 LOGI SERWERA.............................................................................................................................16

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
Niniejsza Polityka Prywatno ci i Polityka Cookies okre la zasady przetwarzania i ochrony danych
osobowych przekazanych przez U ytkowników oraz plików Cookies, a tak e innych technologii
pojawiaj cych si na stronie internetowej www.nsrsport.pl
Administratorem strony i danych osobowych przekazywanych w jej ramach jest Daniel Szczepaniak
prowadz cy dzia alno gospodarcz pod firm Nowoczesne Salony Rowerowe Daniel Szczepaniak,
pod adresem ul. Mi osna 16, 59-100 Polkowice, NIP: 6921137889 zgodnie z dokumentem
wygenerowanym z systemu Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia alno ci Gospodarczej.

Dbam o bezpiecze stwo danych osobowych oraz o prywatno
odwiedzi moj Stron .

U ytkownika Strony. Ciesz si , e

W razie jakichkolwiek w tpliwo ci w zakresie postanowie niniejszej Polityki Prywatno ci i Polityki
Cookies prosz kontaktowa si z Administratorem poprzez adres e-mail: biuro@nsrsport.pl
Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w polityce prywatno ci, a ka dego
ytkownika strony obowi zuje znajomo aktualnej polityki prywatno ci. Przyczyn zmian mog by
rozwój technologii internetowej, zmiany w powszechnie obowi zuj cym prawie czy te rozwój Strony
poprzez np. korzystanie z nowych narz dzi przez Administratora. Na dole strony znajduje si data
publikacji aktualnej Polityki prywatno ci.

§2 DEFINICJE
Administrator – Nowoczesne Salony Rowerowe Daniel Szczepaniak
ytkownik – ka dy podmiot przebywaj cy na stronie i korzystaj cy z niej.
Strona – strona internetowa znajduj ca si pod adresem www.nsrsport.pl
RODO - oznacza Rozporz dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady EU 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
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swobodnego przep ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporz dzenie o
Ochronie Danych).
Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. 2018, poz. 1000 z pó n. zm.).
Ustawa o wiadczeniu us ug drog elektroniczn – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o wiadczeniu us ug
drog elektroniczn (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z pó n. zm.).

§3 DANE OSOBOWE I ZASADY ICH PRZETWARZANIA
KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH U YTKOWNIKA?
Administratorem danych osobowych U ytkownika jest Nowoczesne Salony Rowerowe Daniel
Szczepaniak.

CZY PODANIE DANYCH JEST DOBROWOLNE? CO JEST KONSEKWENCJ
NIEPODANIA?

ICH

Podanie danych jest dobrowolne, jednak e niepodanie pewnych informacji, co do zasady zaznaczonych
na stronach Administratora jako obowi zkowe, wi za si b dzie z brakiem mo liwo ci wykonania
danej us ugi i osi gni cia okre lonego celu lub podj cia okre lonych dzia
Podanie przez U ytkownika danych, które nie s

.

obowi zkowe lub nadmiaru danych, których

Administrator nie potrzebuje przetwarza nast puje na podstawie decyzji samego U ytkownika i
wówczas przetwarzanie odbywa si na podstawie przes anki zawartej w art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda).
ytkownik udziela zgody na przetwarzanie tych danych oraz na zanonimizowanie danych, których
Administrator nie wymaga i nie chce przetwarza , a mimo to U ytkownik przekaza

je

Administratorowi.

W JAKICH CELACH I NA JAKICH PODSTAWACH PRAWNYCH PRZETWARZAMY
DANE OSOBOWE U YTKOWNIKA PODAWANE W RAMACH KORZYSTANIA ZE
STRONY?
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Dane osobowe U ytkownika na Stronie Administratora mog by przetwarzane w nast puj cych
celach i na nast puj cych podstawach prawnych:
1.

wykonania us ugi lub wykonania zawartej umowy, przes ania oferty (np. reklamowej) na
pro

U ytkownika — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezb dno

wykonania umowy lub podj cie dzia
2.

na

do zawarcia i/lub

danie);

wystawienia faktury, rachunku i spe nienia innych obowi zków wynikaj cych z przepisów
prawa podatkowego w przypadku dokonania zamówie

w Sklepie internetowym lub

pozosta ych produktów i us ug — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowi zek wynikaj cy
z przepisów prawa);
3.

udzielenia rabatu lub informowania o promocjach i ciekawych ofertach Administratora lub
podmiotów przez niego polecanych — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda);

4.

przechowywania nieop aconych zamówie — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie
uzasadniony interes administratora);

5.

rozpatrzenia reklamacji czy roszcze zwi zanych z umow — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b
RODO (niezb dno

do zawarcia i/lub wykonania umowy) oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c

RODO (obowi zek wynikaj cy z przepisów prawa);
6.

ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO
(prawnie uzasadniony interes administratora);

7.

kontaktu telefonicznego w sprawach zwi zanych z realizacj us ugi — na podstawie art. 6 ust.
1 lit. b RODO (niezb dno

8.

do zawarcia i/lub wykonania umowy);

kontaktu telefonicznego w celu przedstawienia oferty i marketingu bezpo redniego – na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda) oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie
uzasadniony interes administratora), je li jeste ju moim klientem;

9.

tworzenia rejestrów zwi zanych z RODO i innymi przepisami — na podstawie art. 6 ust. 1 lit.
c RODO (obowi zek wynikaj cy z przepisów prawa) oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie
uzasadniony interes administratora);
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10.

archiwalnym i dowodowym, na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mog s
wykazywaniu faktów — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes
administratora);

11.

analitycznym, polegaj cym mi dzy innymi na analizie danych zbieranych automatycznie przy
korzystaniu ze strony internetowej, w tym cookies np. cookies Google Analytics, Piksel
Facebooka — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes
administratora);

12.

wykorzystywania cookies na Stronie i jej podstronach — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO
(zgoda);

13.

zarz dzania Stron internetow i stronami Administratora na innych platformach — na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);

14.

badania satysfakcji z oferowanych us ug — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie
uzasadniony interes administratora),

15.

zamieszczenia przez U ytkownika opinii o us ugach wiadczonych przez Administratora— na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda),

16.

w wewn trznych celach administracyjnych Administratora zwi zanych z zarz dzaniem
kontaktem z U ytkownikiem, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora danych
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora),

17.

w celu dopasowania tre ci wy wietlanych na stronach Administratora do indywidualnych
potrzeb oraz ci

ego doskonalenia jako ci oferowanych us ug - na podstawie art. 6 ust. 1 lit.

f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora),
18.

w celu marketingu bezpo redniego kierowanego do U ytkownika w asnych produktów lub
us ug lub polecanych produktów osób trzecich - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie
uzasadniony interes administratora),

19.

w celu tworzenia w asnych baz danych U ytkowników - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO
(prawnie uzasadniony interes administratora),
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20.

w celu obs ugi fanpage pod nazw NSR Nowoczesne Salony Rowerowe na Facebooku i
wchodzenia w interakcje z u ytkownikami – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie
uzasadniony interes administratora).

21.

w celu kierowania reklamy w mediach spo eczno ciowych i na stronach internetowych, typu
Facebook Leads Ads

lub

Facebook Custom Audience,

You

Tube

oraz

kierowania

remarketingu - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda) i na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f
RODO (prawnie uzasadniony interes administratora) polegaj cy na promocji i reklamie us ug
Administratora poprzez remarketing kierowany do osób zapisanych na mailing lub
odwiedzaj cych dan stron internetow ).
Podanie przez U ytkownika danych, które nie s

obowi zkowe lub nadmiaru danych, których

Administrator nie potrzebuje przetwarza nast puje na podstawie decyzji samego U ytkownika i
wówczas przetwarzanie odbywa si na podstawie przes anki zawartej w art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda).
ytkownik udziela zgody na przetwarzanie tych danych oraz na zanonimizowanie danych, których
Administrator nie wymaga i nie chce przetwarza , a mimo to U ytkownik przekaza

je

Administratorowi.

W JAKI SPOSÓB ZBIERANE S DANE?
Zbierane i przetwarzane s tylko te dane, które u ytkownik sam poda (za wyj tkiem – w pewnych
sytuacjach – danych zbieranych automatycznie za pomoc plików cookies.
Podczas wizyty na stronie, automatycznie zbierane s dane dotycz ce samej wizyty, np. adres IP
ytkownika, nazwa domeny, typ przegl darki, typ systemu operacyjnego, itp. (dane logowania). Dane
zbierane automatycznie mog by u yte do analizy zachowa u ytkowników na stronie internetowej,
zbierania danych demograficznych o u ytkownikach lub do personalizacji zawarto ci strony w celu jej
ulepszenia. Dane te przetwarzane s jednak wy cznie w celach administrowania stron , zapewnienia
sprawnej obs ugi hostingowej, czy kierowania tre ci marketingowych i nie s kojarzone z danymi
poszczególnych u ytkowników. Wi cej o cookies przeczytasz w dalszej cz ci niniejszej polityki.
Dane mog te by zbierane na potrzeby wype nienia formularzy znajduj cych si na Stronie, o czym
jest mowa w dalszej cz ci polityki prywatno ci.

Us ugi spo ecze stwa informacyjnego
Administrator nie zbiera danych dzieci. U ytkownik powinien mie uko czone 16 lat, aby samodzielnie
wyrazi

zgod

na przetwarzanie danych osobowych w celu wiadczenia us ug spo ecze stwa
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informacyjnego m.in. w celach marketingowych albo uzyska w tym celu zgod opiekuna prawnego
(np. rodzica).
W przypadku, gdy U ytkownik nie ma uko czonych 16 lat nie powinien korzysta ze Strony i serwisu
www.nsrsport.pl.
Administrator jest uprawniony podj

rozs dne starania by zweryfikowa , czy u ytkownik spe nia

wymóg dotycz cy wieku, o którym mowa powy ej, albo czy osoba sprawuj ca w adz rodzicielsk lub
opiek nad U ytkownikiem maj cym mniej ni 16 lat, wyrazi a zgod lub j zaaprobowa a.

JAKIE S UPRAWNIENIA U YTKOWNIKA?
ytkownikowi przys uguj w ka dej chwili uprawnienia zawarte w art. 15- 21 RODO tj.:
prawo dost pu do tre ci jego danych,
prawo do przenoszenia danych,
prawo poprawiania danych,
prawo sprostowania danych,
prawo usuni cia danych, je li brak jest podstaw do ich przetwarzania,
prawo ograniczenia przetwarzania, je li nast pi o ono w sposób nieprawid owy lub bez
podstawy prawnej,
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie
uzasadnionego interesu administratora,
prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urz du Ochrony Danych Osobowych
(na zasadach okre lonych w ustawie o ochronie danych osobowych), je li uzna,

e

przetwarzanie jego danych jest niezgodne z aktualnie obowi zuj cymi przepisami prawa w
zakresie ochrony danych.
prawo do bycia zapomnianym, je li dalsze przetwarzanie nie b dzie przewidziane przez
aktualnie obowi zuj ce przepisy prawa.
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Administrator zwraca uwag , e uprawnienia te nie s bezwzgl dne i nie przys uguj w odniesieniu do
wszystkich czynno ci przetwarzania danych osobowych U ytkownika. Tyczy si to np. prawa do
uzyskania kopii danych. Uprawnienie to nie mo e niekorzystnie wp ywa na prawa i wolno ci innych
osób, takie jak np. prawa autorskie, tajemnica zawodowa. W celu poznania ogranicze dotycz cych
uprawnie U ytkownika odsy am do tre ci RODO.
ytkownikowi zawsze jednak przys uguje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
W celu realizacji swoich praw U ytkownik mo e zwróci si do Administratora poprzez adres email: biuro@nsrsport.pl lub listownie na adres miejsca wykonywania dzia alno ci przez
Administratora, je li zosta podany w niniejszej polityce prywatno ci, wskazuj c zakres swoich da .
Odpowied zostanie udzielona w terminie nie pó niejszym ni 30 dni od dnia wp yni cia dania i jego
uzasadnienia, chyba e uzasadnione b dzie wyd enie tego terminu zgodnie z RODO.

CZY U YTKOWNIK MO E COFN

WYRA ON ZGOD ?

Je eli U ytkownik wyrazi zgod na okre lone dzia anie, zgoda taka mo e by w ka dym czasie cofni ta,
co skutkowa b dzie usuni ciem adresu e-mail z listy mailingowej Administratora i zaprzestaniem
wskazanych dzia (w przypadku zapisu na podstawie zgody). Cofni cie zgody pozostaje bez wp ywu
na przetwarzanie danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofni ciem.
W niektórych przypadkach, dane mog nie zosta ca kowicie usuni te i zostan zachowane w celu
obrony przed ewentualnymi roszczeniami przez czas zgodny z przepisami ustawy kodeks cywilny lub
np. w celu realizacji obowi zków prawnych na onych na Administratora.
Ka dorazowo, Administrator odniesie si do dania U ytkownika, odpowiednio uzasadniaj c dalsze
dzia ania wynikaj ce z obowi zków prawnych.

CZY PRZEKAZUJEMY DANE U YTKOWNIKA DO PA STW TRZECICH?
Dane U ytkownika mog by przekazywane poza obszar Unii Europejskiej - do pa stw trzecich.
W zwi zku z faktem, e Administrator korzysta z zewn trznych dostawców ró nych us ug np. Facebook
i spó ki zale ne, Google itp. dane U ytkownika mog by przekazywane do Stanów Zjednoczonych
Ameryki (USA) w zwi zku z ich przechowywaniem na ameryka skich serwerach (w ca ci lub
cz ciowo). Google i Facebook stosuj mechanizmy zgodno ci przewidziane przez RODO (np.
certyfikaty) lub standardowe klauzule umowne w odniesieniu do swoich us ug.
one
przekazywane wy cznie odbiorcom, którzy gwarantuj najwy sz ochron i bezpiecze stwo danych,
m.in. poprzez:
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a) wspó prace z podmiotami przetwarzaj cymi dane osobowe w pa stwach, w odniesieniu do
których zosta a wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej,
b) stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisj Europejsk (tak jak m
to miejsce np. w przypadku Google),
c) stosowanie wi cych regu korporacyjnych zatwierdzonych przez w ciwy organ nadzorczy,
lub tym, na przekazywanie danych osobowych których, U ytkownik wyrazi zgod .
Szczegó owe informacje dost pne s w tre ci polityki prywatno ci ka dego z dostawców tych us ug,
dost pnych na ich stronach internetowych. Przyk adowo:
Google LLC: https://policies.google.com/privacy?hl=pl
Facebook Ireland Ltd.: https://www.facebook.com/privacy/explanation
Obecnie us ugi oferowane przez Google oraz Facebook dostarczane s g ównie przez podmioty
znajduj ce si w Unii Europejskiej. Nale y, jednak e ka dorazowo zapozna si z polityk prywatno ci
tych dostawców w celu otrzymania aktualnej informacji w zakresie ochrony danych osobowych.

JAK D UGO PRZECHOWUJEMY DANE U YTKOWNIKA?
Dane U ytkownika b
przechowywane przez Administratora przez czas realizacji poszczególnych
us ug/osi gni cia celów oraz:
a) przez okres realizacji us ugi i wspó pracy, a tak e przez okres przedawnienia roszcze zgodnie
z przepisami prawa – w odniesieniu do danych przekazanych przez kontrahentów i klientów
czy U ytkowników,
b) przez okres prowadzenia rozmów i negocjacji poprzedzaj cych zawarcie umowy lub wykonanie
us ugi – w odniesieniu do danych podanych w zapytaniu ofertowym,
c) przez okres wymagany przepisami prawa, w tym prawa podatkowego — w odniesieniu do
danych osobowych wi cych si ze spe nieniem obowi zków wynikaj cych z maj cych
zastosowanie przepisów,
d) do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu z onego na podstawie art. 21 RODO — w
odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego
interesu administratora, w tym do celów marketingu bezpo redniego,
e) do czasu cofni cia zgody lub osi gni cia celu przetwarzania, celu biznesowego — w
odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody. Po wycofaniu zgody
dane mog by jeszcze przetwarzane w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami zgodnie
z okresem przedawnienia tych roszcze lub okresem (krótszym) wskazanym U ytkownikowi,
© Copyright by NSR Nowoczesne Salony Rowerowe 2021 | www.nsrsport.pl
Kopiowanie lub udost pnianie bez zgody autora jest zabronione.
-9-

POLITYKA PRYWATNO CI NSR NOWOCZESNE SALONY ROWEROWE

f)

do czasu zdezaktualizowania si lub utraty przydatno ci — w odniesieniu do danych
osobowych przetwarzanych g ównie do celów analitycznych, statystycznych, wykorzystania
cookies i administrowania Stronami Administratora.

Okresy przechowywania danych wskazane w latach liczone s na koniec ka dego roku, w którym
nast pi o rozpocz cie przetwarzania danych. Mato na celu usprawnienie procesu przetwarzania i
zarz dzania danymi.
Szczegó owe okresy przetwarzania danych osobowych, dotycz ce poszczególnych czynno ci
przetwarzania, znajduj si w rejestrze czynno ci przetwarzania Administratora.

LINKI ODSY AJ CE DO INNYCH STRON
Na Stronie mog pojawia si linki odsy aj ce do innych stron internetowych. B
one otwiera si w
nowym oknie przegl darki lub w tym samym oknie. Administrator nie odpowiada za tre ci
przekazywane przez te strony. U ytkownik zobowi zany jest do zapoznania si z polityk prywatno ci
lub regulaminem tych stron.

DZIA ALNO

W SOCIAL MEDIACH – FACEBOOK

Administratorem danych osobowych U ytkownika na stronie fanpage pod nazw NSR Nowoczesne
Salony Rowerowe na Facebooku w serwisie Facebook (dalej jako Fanpage) jest Administrator.
Dane osobowe U ytkownika podawane na Fanpage b

przetwarzane w celu administrowania i

zarz dzania Fanpage, komunikowania si z U ytkownikiem, wchodzenia w interakcje, kierowania do
ytkownika tre ci marketingowych i tworzenia spo eczno ci Fanpage.
Podstaw ich przetwarzania jest zgoda U ytkownika i prawnie uzasadniony interes administratora
polegaj cy na wchodzeniu w interakcje z U ytkownikami i Obserwuj cymi Fanpage. U ytkownik
dobrowolnie decyduje si na polubienie/obserwowanie Fanpage.
Zasady panuj ce na Fanpage s ustalane przez Administratora, jednak e zasady przebywania w portalu
spo eczno ciowym Facebook wynikaj z regulaminów Facebooka.
W ka dej chwili, U ytkownik mo e przesta obserwowa Fanpage. Administrator nie b dzie jednak
wówczas wy wietla U ytkownikowi adnych tre ci pochodz cych od Administratora a zwi zanych z
Fanpage.
Administrator widzi dane osobowe U ytkownika, takie jak np. imi , nazwisko czy informacje ogólne,
które U ytkownik umieszcza na swoich profilach jako publiczne. Przetwarzanie pozosta ych danych
osobowych dokonywane jest przez portal spo eczno ciowy Facebook i na warunkach zawartych w jego
regulaminach.
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Dane osobowe U ytkownika b

przetwarzane przez okres prowadzenia/istnienia Fanpage na

podstawie zgody wyra onej poprzez polubienie/klikni cie „Obserwuj” Fanpage lub wej cie w
interakcje np. pozostawienie komentarza, wys anie wiadomo ci oraz w celu realizacji prawnie
uzasadnionych interesów Administratora, tj. marketingu w asnych produktów lub us ug albo obrony
przed roszczeniami.
Dane osobowe U ytkownika mog by udost pnianie innym odbiorcom danych, takim jak portal
Facebook, wspó pracuj cym agencjom reklamowym lub innym podwykonawcom obs uguj cym
Fanpage Administratora, serwisowi IT, wirtualnej asystentce, czy te nauczycielom obs uguj cym
poszczególne kursy online, je li dojdzie do kontaktu poza portalem Facebook.
Pozosta e uprawnienia U ytkownika opisane s w niniejszej polityce prywatno ci.
Dane U ytkownika mog by przekazywane do pa stw trzecich zgodnie z regulaminem Facebooka.
Dane te mog by te profilowane, co pomaga w lepszym spersonalizowaniu oferty reklamowej
kierowanej do U ytkownika. Nie b

jednak przetwarzane w sposób zautomatyzowany w rozumieniu

RODO (maj c negatywny wp yw na prawa i wolno ci U ytkownika).

BEZPIECZE STWO DANYCH
Dane osobowe U ytkownika s przechowywane i chronione z nale yt staranno ci , zgodnie z
wdro onymi procedurami wewn trznymi Administratora. Administrator przetwarza informacje o
ytkowniku przy u yciu odpowiednich rodków technicznych i organizacyjnych spe niaj cych
wymagania przepisów prawa powszechnie obowi zuj cego, w szczególno ci przepisów o ochronie
danych osobowych. rodki te maj na celu przede wszystkim zabezpieczenie danych osobowych
ytkowników przed dost pem osób nieupowa nionych.
W szczególno ci, dost p do danych osobowych U ytkowników maj jedynie osoby upowa nione, które
zobowi zane do zachowania tych danych w tajemnicy lub podmioty, którym powierzono
przetwarzanie danych osobowych na podstawie odr bnej umowy powierzenia danych.
ytkownik powinien jednocze nie dochowa staranno ci w zabezpieczeniu swoich danych
osobowych przekazywanych w ramach sieci Internet, w szczególno ci nie ujawnia swoich danych
logowania osobom trzecim, stosowa
zabezpieczenia antywirusowe oraz aktualizowa
oprogramowanie.

KIM MOG BY ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH?
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Administrator informuje, e korzysta z us ug podmiotów zewn trznych. Podmioty, którym powierza
przetwarzanie danych osobowych (takie jak np. firmy kurierskie, firmy po rednicz ce w p atno ciach
elektronicznych, firmy oferuj ce us ugi ksi gowe, firmy umo liwiaj ce wysy
newsletterów)
gwarantuj stosowanie odpowiednich rodków ochrony i bezpiecze stwa danych osobowych
wymaganych przez przepisy prawa, w szczególno ci przez RODO.
Administrator informuje U ytkownika,
nast puj cym podmiotom:

e powierza przetwarzanie danych osobowych m.in.

1. InsERT – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze,
2. Biuro Rachunkowe "PLUS" – w celu realizacji dokumentów ksi gowych,
3. Polskie eP atno ci – w celu obs ugi systemu p atno ci i transakcji elektronicznych,
4. Google Ireland Limited – w celu korzystania z us ug Google, w tym poczty e-mail,
5. AZ.pl – celu obs ugi domeny i serwera pocztowego,
6. ARCHER – w celu wsparcia informatycznego czy zarz dzania Stron od strony IT,
7. innym zleceniobiorcom lub podwykonawcom zaanga owanym do obs ugi technicznej,
administracyjnej, lub do wiadczenia pomocy prawnej na rzecz Administratora i jego klientów,
np. pomocy ksi gowej, informatycznej, graficznej, copywriterskiej, firmom windykacyjnym,
prawnikom, itd.,
8. urz dom np. urz dowi skarbowemu – w celu realizacji obowi zków prawno-podatkowych
zwi zanych z rozliczeniami i ksi gowo ci .

CZY POWO ALI MY INSPEKTORA OCHRONY DANYCH?
Administrator Danych Osobowych niniejszym informuje, e nie powo Inspektora Ochrony Danych
Osobowych (IODO) i wykonuje samodzielnie obowi zki zwi zane z przetwarzaniem danych
osobowych.
ytkownik przyjmuje do wiadomo ci, i jego dane osobowe mog by przekazywane uprawnionym
organom pa stwowym w zwi zku z prowadzonymi przez nie post powaniami, na ich danie i po
spe nieniu przes anek potwierdzaj cych niezb dno pozyskania od Administratora tych danych.

CZY PROFILUJEMY DANE U YTKOWNIKA?
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Dane osobowe U ytkownika nie b
wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji,
maj cych wp yw na prawa i obowi zki czy wolno ci U ytkownika w rozumieniu RODO.
W ramach strony internetowej i technologii ledz cych dane U ytkownika mog by profilowane, co
pomaga w lepszym spersonalizowaniu oferty firmy, któr Administrator kieruje do U ytkownika
(g ównie poprzez tzw. reklam behawioraln ). Nie powinno to mie jednak adnego wp ywu na
sytuacj prawn U ytkownika, w szczególno ci na warunki zawartych przez niego umów czy umów,
które zamierza zawrze . Mo e jedynie pomóc w lepszym dopasowaniu tre ci i kierowanych reklam do
zainteresowa U ytkownika. U yte informacje s anonimowe i nie s kojarzone z danymi osobowymi
podanymi przez U ytkownika np. w procesie zakupu. Wynikaj one z danych statystycznych np. p ,
wiek, zainteresowania, przybli ona lokalizacja, zachowania na Stronie.
Ka dy U ytkownik ma prawo wyra enia sprzeciwu wobec profilowania, je li mia oby ono negatywny
wp yw na prawa i obowi zki U ytkownika.
Je eli

chcesz

dowiedzie

si

wi cej

o

reklamie

behawioralnej

kliknij

tutaj:

https://www.youronlinechoices.com/pl/o-reklamie-behawioralnej

§4 FORMULARZE
Administrator nie stosuje formularzy w ramach Strony.

§5 WY

CZENIE ODPOWIEDZIALNO CI I PRAWA AUTORSKIE

1. Tre ci przedstawione na Stronie nie stanowi porad czy wskazówek specjalistycznych (np.
edukacyjnych) i nie odnosz si do konkretnego stanu faktycznego. Je li U ytkownik chce uzyska
pomoc w konkretnej sprawie, powinien skontaktowa si z osob uprawnion do udzielania takich
porad lub z Administratorem na podane dane kontaktowe. Administrator nie ponosi
odpowiedzialno ci za wykorzystanie tre ci zawartych na Stronie lub dzia
czy zaniecha
podejmowanych na ich podstawie.
2. Wszystkie tre ci umieszczone na Stronie stanowi przedmiot praw autorskich okre lonych osób
i/lub Administratora (np. zdj cia, teksty, inne materia y, itp.). Administrator nie wyra a zgody na
kopiowanie tych e tre ci w ca ci lub w cz ci bez jego wyra nej, uprzedniej zgody.
3. Administrator informuje niniejszym U ytkownika, e jakiekolwiek rozpowszechnianie tre ci
udost pnionych przez Administratora stanowi naruszenie przepisów prawa i mo e rodzi
odpowiedzialno cywiln lub karn . Administrator mo e tak e domaga si stosownego
odszkodowania zado uczynienia z tytu u poniesienia strat materialnych lub niematerialnych
zgodnie z obowi zuj cymi przepisami.
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4. Administrator nie ponosi odpowiedzialno ci za wykorzystanie materia ów dost pnych na stronie
w sposób niezgodny z prawem.

5. Tre ci umieszczone na Stronie s aktualne na dzie ich zamieszczenia, chyba e wskazano inaczej.

§6 TECHNOLOGIE
W celu korzystania ze strony internetowej Administratora niezb dne jest posiadanie:
a) Urz dzenia z dost pem do sieci Internet,
b) Aktywnej skrzynki elektronicznej odbieraj cej wiadomo ci e-mail,
c) Przegl darki internetowej umo liwiaj cej wy wietlanie stron www,
d) Oprogramowanie umo liwiaj ce odczyt tre ci w przedstawionych formatach np. pdf., video,
mp3, mp4.

§7 POLITYKA PLIKÓW COOKIES
1. Podobnie jak wi kszo stron internetowych, Strona Administratora korzysta z tzw. technologii
ledz cych, czyli plików cookies (“ciasteczek”) co umo liwia ulepszanie strony pod k tem potrzeb
ytkowników j odwiedzaj cych.
2. Strona nie zbiera w sposób automatyczny adnych informacji, z wyj tkiem informacji zawartych w
plikach cookies.
3. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) to dane informatyczne, niewielkie pliki tekstowe, które
przechowywane s na urz dzeniu ko cowym, np. komputerze, tablecie, smartfonie, wtedy, gdy
korzystasz z mojej Strony.
4. Mog to by cookies w asne (pochodz ce bezpo rednio z mojej strony internetowej) oraz cookies
podmiotów trzecich (pochodz ce z innych stron internetowych ni moja strona).
5. Pliki cookies pozwalaj na dostosowanie zawarto ci mojej strony internetowej do indywidualnych
potrzeb U ytkownika oraz potrzeb innych odwiedzaj cych j u ytkowników. Umo liwiaj równie
tworzenie statystyk, które pokazuj w jaki sposób u ytkownicy strony korzystaj z niej oraz jak si
po niej poruszaj . Dzi ki temu mog ulepsza moj stron internetow , jej zawarto , struktur i
wygl d.
6. Administrator stosuje nast puj ce pliki cookies podmiotów trzecich w ramach Strony:
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a) Wbudowany kod Google Analytics – w celu analizy statystyk Strony. Google Analytics korzysta
z w asnych plików cookies do analizowania dzia
i zachowa U ytkowników Strony. Pliki te
do przechowywania informacji, np. z jakiej strony U ytkownik trafi na bie
stron
internetow . Pomagaj udoskonali Stron .
Narz dzie to dostarczane jest przez firm Google LLC. Dzia ania podejmowane w ramach
korzystania z kodu Google Analytics opieraj si na prawnie uzasadnionym interesie
Administratora polegaj cym na tworzeniu i korzystaniu ze statystyk, co nast pnie umo liwia
ulepszanie us ug Administratora i optymalizacj Strony.
W ramach korzystania z narz dzia Google Analytics Administrator nie przetwarza jakichkolwiek
danych U ytkownika, umo liwiaj cych jego identyfikacj .
Administrator zaleca zapoznanie si ze szczegó ami zwi zanymi z u yciem narz dzia Google
Analytics, mo liwo ci wy czenia kodu ledz cego i ewentualnie zadanie pyta dostawcy tego
narz dzia pod linkiem:
https://support.google.com/analytics#topic=3544906.
b) Wtyczki kieruj ce do social mediów np. Facebook.
ytkownik po klikni ciu w ikon danej wtyczki odsy any jest do strony zewn trznego
dostawcy, w tym wypadku w ciciela danego serwisu spo eczno ciowego np. Facebooka.
Nast pnie posiada mo liwo klikni cia “Lubi to” lub „Udost pnij” i polubienia fanpage
Administratora, znajduj cy si w portalu Facebook lub te bezpo redniego udost pnienia jego
tre ci (postu, artyku u, video, itd.).
Administrator zaleca zapoznanie si z polityk prywatno ci Facebooka przed za eniem konta
w tym portalu. Administrator nie ma wp ywu na dane przetwarzane przez portal Facebook. Od
momentu klikni cia przez U ytkownika w przycisk wtyczki odsy aj cej do mediów
spo eczno ciowych, dane osobowe s przetwarzane przez portal spo eczno ciowy np.
Facebook, który staje si ich administratorem i decyduje o celach i zakresie ich przetwarzania.
Cookies pozostawiane przez wtyczk Facebooka (lub inne podmioty trzecie) mog te by
aplikowane w urz dzeniu U ytkownika po wej ciu na Stron a nast pnie kojarzone z danymi
gromadzonymi w portalu Facebooka. U ytkownik korzystaj c ze Strony akceptuje ten fakt.
Administrator nie ma wp ywu na przetwarzanie danych przez podmioty trzecie w ten sposób.
Powy sze wskazówki nale y odnie

równie do obs ugi:

Facebook – fanpage znajduj cy si pod adresem URL:
https://www.facebook.com/nowoczesnesalonyrowerowe
Facebook – fanpage klubu sportowego Dru yna NSR znajduj cy si
https://www.facebook.com/Dru%C5%BCyna-NSR-278326449229705

pod adresem URL:
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7. Administrator ponownie zaleca zapoznanie si z polityk prywatno ci ka dego z dostawców
powy szych us ug w celu poznania mo liwo ci dokonywania zmian i ustawie , zapewniaj cych
ochron praw U ytkownika.
8. W ramach strony stosowane s dwa rodzaje plików cookies: sesyjne, które usuwane s po
zamkni ciu przegl darki, wylogowaniu lub opuszczeniu strony internetowej, oraz sta e, które s
przechowywane w urz dzeniu ko cowym u ytkownika, co umo liwia rozpoznanie przegl darki
przy kolejnym wej ciu na stron , przez czas okre lony w parametrach plików cookies lub do czasu
ich usuni cia przez U ytkownika.
9. W wielu przypadkach oprogramowanie s
ce do przegl dania stron internetowych (przegl darka
internetowa) domy lnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urz dzeniu ko cowym
ytkownika. U ytkownicy Serwisu mog dokona w ka dym czasie zmiany ustawie dotycz cych
plików cookies. Ustawienia te mog zosta zmienione w szczególno ci w taki sposób, aby blokowa
automatyczn obs ug plików cookies w ustawieniach przegl darki internetowej b
informowa
o ich ka dorazowym zamieszczeniu w urz dzeniu U ytkownika Strony. Szczegó owe informacje o
mo liwo ci i sposobach obs ugi plików cookies dost pne s w ustawieniach oprogramowania
(przegl darki internetowej).
10. Administrator informuje, e ograniczenia stosowania plików cookies (wy czenie ich, ograniczenie)
mog wp yn na niektóre funkcjonalno ci dost pne na stronach internetowych Strony i utrudni
jej funkcjonowanie.
11. Wi cej informacji na temat plików cookies dost pnych jest pod adresem
http://wszystkoociasteczkach.pl/ lub w sekcji „Pomoc” w menu przegl darki internetowej.

§8 ZGODA NA COOKIES
Podczas pierwszego wej cia na Stron musisz wyrazi zgod na cookies lub podj inne, mo liwe
dzia ania wskazane w komunikacie, eby móc dalej korzysta z zawarto ci Strony. Korzystanie ze Strony
oznacza wyra enie zgody. Je eli nie chcesz takiej zgody wyrazi – opu Stron . Zawsze te , mo esz
zmieni ustawienia swojej przegl darki, wy czy lub usun pliki cookies. W zak adce „pomoc” w
przegl darce U ytkownika znajduj si niezb dne informacje.

§9 LOGI SERWERA
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1. Korzystanie ze Strony wi e si z przesy aniem zapyta do serwera, na którym przechowywana
jest Strona.
2. Ka de zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmuj m.in.
adres IP U ytkownika, dat i czas serwera, informacje o przegl darce internetowej i systemie
operacyjnym, z jakiego korzysta U ytkownik.
3. Logi zapisywane i przechowywane s na serwerze.
4. Logi serwera s
do administrowania Stron , a ich tre nie jest ujawniana nikomu poza
osobami i podmiotami upowa nionymi do administrowania serwerem.
5. Administrator nie wykorzystuje w aden sposób logów serwera do identyfikacji U ytkownika.

Data publikacji Polityki Prywatno ci: 26.01.2021
Data ostatniej aktualizacji: 26.01.2021
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