Polityka Prywatności ŚlęzakTeam i www.stestuje.pl
Informacje ogólne
Piotr Ślęzak jednoosobowa działalność gospodarcza gwarantuje bezpieczeństwo danych, w
tym danych osobowych, użytkowników odwiedzających www.stestuje.ploraz trenujacych w
ŚlęzakTeam. Zamieszczone poniżej informację gwaranują zachowanie poufaności danych
osobowych oraz ich właściwe wykorzystanie
Aby Polityka Prywatności była bardziej zrozumiała wykorzystano takie zwroty jak “Ty” czyli
użytkownik oraz “ja lub my” jako administrator.
Administracja danych osobowych
Firma Piotr Ślęzak zarejestrowana pod adresem ul. Dokerska 27/21, 54-142 Wrocław,
identyfikująca się numerem NIP: 9151727070 jest administratorem Twoich danych
osobowych. Kontakt ze mną możliwy jest po przez mail. biegacz.piotr@gmail.com
Dane osobowe które zbieramy to: imię i nazwisko, numer telefonu, adres mailowy,
informacje o stanie zdrowia, płeć, wiek, pesel.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale żeby jakość świadczonych usług była na
najwyższym poziomie prosimy o zgodę na ich gromadzenie przy okazji zgłoszenia się do
ŚlęzakTeam.
Twoje dane personalne które gromadzimy pochodzą z następujących źródeł:
- Zgłoszenie się przez formularz kontaktowy
- Informacje dostarczone przez Ciebie
Udostępnienie nam Twoich danych personalnych umożliwia nam świadczenie usług
dostarczanych przez nas.
Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, może wymagać od Ciebie podania innych danych
niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych (np: wystawienie faktury)
Poza tymi przypadkami podanie danych jest dobrowolne.
Oprócz informacji niezbędnych do zawarcia współpracy i realizacji usługi dostarczasz nam
również:
-

-

Informacje pochodzące z korespondencji: Udostępnisz niektóre dane osobowe, jeżeli
będziesz się z nami kontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej, a także
używając formularzy kontaktowych udostępnionych na stronie lub kontaktując się z
nami telefonicznie
Informacje pochodzące z ankiet: jeżeli uczestniczysz w jakichkolwiek ankietach,
udostępniasz niektóre dane osobowe jako część swojej odpowiedzi, chyba że
odpowiadasz anonimowo.

Informacje o zbieranych danych (automatycznie po przez Google Analitics)
-

-

-

adres protokołu internetowego (IP) urządzenia, z którego uzyskujesz dostęp do
strony (czasami można go wykorzystać do uzyskania informacji o kraju lub mieście,
w którym korzystasz ze strony)
adres strony odwiedzanej bezpośrednio przed odwiedzeniem strony internetowej
konkretne działania podejmowane na stronie, w tym odwiedzane strony, przesyłanie
strumieniowe, łączenie z kontem na Facebooku lub Google+, przeprowadzanie
wyszukiwania
wszelkie wyszukiwane hasła, które mogłeś wprowadzić na stronie
czas, częstotliwość i długość twoich wizyt na stronie
rodzaj twojej wyszukiwarki i systemu operacyjnego
rodzaj urządzenia, z którego uzyskujesz dostęp do Witryny, na przykład – czy masz
dostęp do strony z komputera osobistego, czy też z urządzenia mobilnego i
identyfikatora urządzenia

Jak wykorzystujemy Twoje dane
Twoje dane osobowe będa wykorzystywane w następujących celach:
-

-

-

-

-

Dostarczania Ci naszych usług, podstawą prawną tego przetwarzania jest to, że jest
ono niezbędne do zawarcia ze mną współpracy na podstawie zaakceptowanego
przez Ciebie regulaminu oraz wykonanie usługi na jak najwyższym poziomie.
Zarządzania i usprawniania działalności, przez co rozumiemy w szczególności
zarządzanie i usprawnianie strony ulepszanie oferty,
Kontaktowania się oraz interakcji z Tobą, przez co rozumiemy odpowiedzi na
adresowane do nas zapytania, komentarze itd. w tym wypadku w zależności od
konkretnej sytuacji podstawą prawną przetwarzania danych może być Twoja zgoda,
Rozwiązywania sporów, rozpatrywania skarg lub roszczeń, przez co rozumiemy
rozpatrywanie reklamacji, roszczeń prawnych lub sporów z udziałem Ciebie lub nas –
w tym wypadku w zależności od konkretnej sytuacji podstawą prawną przetwarzania
danych może być Twoja zgoda lub nasz prawnie uzasadniony interes.
Realizacji obowiązków jakie nakładają na nas przepisy prawa, np. przepisy prawa
podatkowego – w tym wypadku podstawą prawną przetwarzania danych będzie to,
że przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, który na nas
ciąży.
Kierowanie do Ciebie treści marketingowych, promocyjnych związanych z obozami
biegowym, pakietami treningowymi oraz nowymi usługami, podstawą prawną
przetwarzania danych marketingowych jest Twoja zgoda,

Udostępnianie Twoich Danych.
Twoje dane osobowe możemy i najpewniej będziemy udostępniać:
-

osobie która przygotowuje Twoje plany treningowe (tylko i wyłącznie Piotr Ślęzak)

-

osobom które współpracują z nami na podstawie umowy
dostawcom usług kurierskich i pocztowych
dostawcom usług płatności elektronicznych
dostawcom zapewniającym nam infrastrukturę informatyczną i sieciową
dostawcom technologii wykorzystywanych przez stronę
dostawcom usług księgowych i podatkowych
innym podmiotom o ile będzie to niezbędne do realizacji celów przetwarzania
danych.

Twoje dane możemy udostępniać również w następujących okolicznościach:
-

-

jeżeli prawo lub władza publiczna określa, że musimy udostępniać dane osobowe lub
dla celów wymiaru sprawiedliwości;
jeżeli musimy udostępniać dane osobowe w celu ustalenia, wykonywania lub obrony
naszych praw (obejmuje to udostępnianie danych osobowych innym osobom w celu
zapobiegania oszustwom);
w przypadku restrukturyzacji, sprzedaży lub przeniesienia własności jednoosobowej
działalności (lub jej części)

Każdorazowo udostępniany będzie możliwe jak najwęższy zakres Twoich danych który
pozwoli na realizację celu przetwarzania danych i realizację ciążących na nas obowiązków,
a tam gdzie to możliwe Twoje będą pseudoanonmizowane.
Twoje prawa
Posiadasz prawo do:
-

dostępu do treści swoich danych osobowych
prawo ich sprostowania,
usunięcia,
ograniczenia przetwarzania,
przenoszenia danych
cofnięcia zgody w dowolnym momencie

W celu realizacji swoich praw skontaktuj się z nami pod następującym adresem email:
biegacz.piotr@gamil.comPamiętaj, że masz prawo wnieść skargę w związku z
przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Okres przechowywania danych.
Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania zawartej z Tobą
współpracy, a także po jej zakończeniu w celach:
- wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności
podatkowych i rachunkowych,
- zapobiegania nadużyciom i oszustwom,

-

statystycznych i archiwizacyjnych,
marketingowych, informacyjnych
dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem współpracy,

Dane osobowe przetwarzane na podstawie Twojej zgody będą przetwarzane przez okres
trzech 3 lat od jej udzielenia albo do momentu cofnięcia zgody, w zależności od tego, które z
tych zdarzeń nastąpi wcześniej.
Jak przechowujemy Twoje dane
Dane przetwarzane są online bez zapisu na dysku i bez przetwarzania ich w formie
papierowej. Wszystkie dokumenty zabezpieczone są hasłem.
Google Analytics
Nasze strona korzystaja z usługi usługi Google Analytics świadczonej przez firmę Google
Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google”). Google
będzie analizować korzystanie z Witryny przez Ciebie, co pozwoli nam na ulepszenie
Witryny. Informacje gromadzone przez Google w związku z korzystaniem z Witryny (np.
odwiedzane podstrony, ustawienia językowe, wykorzystywane systemy operacyjne) będą
przesyłane do serwera Google zlokalizowanego w USA, gdzie będą one przechowywane i
analizowane. Odpowiednie wyniki będą następnie nam udostępniane w postaci
zanonimizowanej. Zbierana dane nie będą kojarzone z Twoim pełnym adresem IP w ramach
tego procesu. Uaktywniliśmy funkcję anonimizacji adresów IP oferowaną przez Google,
która usunie ostatnich 8 cyfr (typ IPv4) lub ostatnich 80 bitów (typ IPv6) z Twojego adresu
IP. Ponadto, Google jest organizacją certyfikowaną na mocy zawartej pomiędzy UE i USA
umową o ochronie poufności (EU-US Privacy Shield), co gwarantuje utrzymanie
odpowiedniego poziomu ochrony danych w odniesieniu do przetwarzania danych przez
Google w USA. Dodatkowe informacje o usłudze Google Analytics są dostępne na stronach
Google Analytics Terms of Use (warunki korzystania z usługi), Privacy and Data Protection
Guidelines of Google Analytics (zasady prywatności i ochrony danych) oraz Google Privacy
Policy (regulamin prywatności).
Google AdWords
Nasze Witryny korzystają z Google AdWords w celu reklamy naszych produktów i usług w
Internecie. Adwords będzie wyświetlał reklamy na innych odwiedzanych przez Ciebie
stronach bazując na tym z jaką częścią Witryn się zapoznałeś. W tym celu będą
wykorzystywane ciasteczka które zostaną umieszczone na Twoim urządzeniu. Ciasteczka te
W ŻADEN SPOSÓB NIE POZWALAJĄ NAM NA ZIDENTYFIKOWANIE CIEBIE ALBO NA
UZYSKANIE DOSTĘPU DO TWOJEGO URZĄDZENIA.
Facebook Pixel
Nasze Witryny korzystają z usługi Facebook Pixel zapewnianej przez Facebook Inc., 1601
S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (“Facebook”). Usługa ta pozwala nam na

śledzenie Twojego zachowania po tym jak zobaczyłeś albo kliknąłeś w reklamę pochodzącą
Facebooka. Ta usługa jest zaprojektowana w sposób pozwalający na ocenę wpływu reklam
pochodzących z Facebooka w celach statystycznych i badaniu rynku, i pomaga nam w
ulepszaniu naszych przyszłych reklam. Dane zbierane w ten sposób są anonimowe i nie
pozwalają na ustalenie Twojej tożsamości. Dane te są jednak gromadzone i przetwarzane
przez Facebooka i mogą być łączone z Twoim facebookowym profilem, a następnie
wykorzystane przez Facebooka w jego własnych celach reklamowych na zasadach
określonych w Polityce Prywatności Facebooka. W związku z Facebook Pixel na Twoim
urządzeniu może zostać umieszczone ciasteczko.
Zmiany Polityki Prywatności
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany i aktualizacji niniejszej Polityki Prywatności. O
wszelkich zmianach poinformujemy bezzwłocznie użytkowników strony i grupy ŚlęzakTeam.
Jeśli nadal korzystasz z naszych stron internetowych po wprowadzeniu zmian, akceptujesz
zmienione zasady. Jeśli zmiany są znaczące, możemy przekazać wyraźniejsze
powiadomienie lub uzyskać zgodę zgodnie z wymogami prawa.
Data wejścia w życie niniejszej Polityki Prywatności: 24 maja 2018 r.

