Polityka prywatności serwisu stacjasport.pl
W Serwisie stacjasport.pl dbamy o zapewnienie wysokiego standardu ochrony prywatności naszych
Użytkowników. Niniejsza Polityka Prywatności określa podstawowe zasady zbierania, przetwarzania
i wykorzystywania informacji o Użytkownikach oraz wykorzystywania plików cookies w naszym
Serwisie.
Użyte w niniejszej Polityce Prywatności pojęcia mają następujące znaczenie:
─
─

─
─

„dane osobowe” – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do
zidentyfikowania osobowy fizycznej (np. imię i nazwisko, adres e-mail);
„Usługodawca” lub równoważnie „my” – Kierunkowy22 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02607) przy ulicy Czeczota 33 lok.2 114C, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS: 0000461298, NIP: 5213648288, o kapitale zakładowym w
wysokości 50 000 zł, adres e-mail: kontakt@stacjasport.pl.
Serwis – serwis internetowy stacjasport.pl;
Użytkownik – osoba fizyczna, zarówno zarejestrowana jak i niezarejestrowana w Serwisie, która
przegląda Serwis lub korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną za jego pomocą.

Dane osobowe
Użytkownik, który jedynie odwiedza i przegląda Serwis, nie musi informować nas o swojej tożsamości,
ani podawać swoich danych osobowych. Zbieranie danych osobowych w Serwisie może mieć miejsce
w związku z korzystaniem przez Użytkowników z usług świadczonych drogą elektroniczną za pomocą
Serwisu (np. w celu rejestracji w Serwisie lub skorzystania z formularza kontaktowego). W Serwisie
możemy również w sposób automatyczny gromadzić i przetwarzać dane eksploatacyjne, dotyczące
Użytkowników, takie jak np. numery IP, na zasadach określonych w ustawie o świadczeniu usług
drogą elektroniczną.
Użytkownik zarejestrowany w Serwisie może za pomocą ustawień swojego konta w Serwisie
zaktualizować swoje dane osobowe, które uległy zmianie, praz ustawić poziom prywatności swojego
konta, to jest określić jakie dane i treści podane przez Użytkownika będą widoczne dla innych
Użytkowników, z uwzględnieniem Użytkowników zarejestrowanych i niezarejestrowanych.
Serwis umożliwia Użytkownikom komunikowanie się z innymi Użytkownikami. Zwracamy uwagę
i przestrzegamy, by w Serwisie nie podawać innym Użytkownikom danych, które mogą być
wykorzystane w bezprawny sposób, np. danych dotyczących kart płatniczych czy danych
naruszających prywatność innych osób.
Jeśli w Serwisie wyraźnie nie wskazano inaczej, administratorem danych osobowych podanych przez
Użytkowników jest Usługodawca. Przetwarzanie danych osobowych przez Usługodawcę następuje
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego, w tym ustawą o ochronie danych osobowych
oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w celu dokonania rejestracji w Serwisie i
prowadzenia konta Użytkownika oraz umożliwienia świadczenia usług drogą elektroniczną. Wszystkim
osobom, których dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich
poprawiania. Wymagane przez prawo informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych są
podane w tych miejscach w Serwisie, gdzie dane są podawane przez Użytkowników.
Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników dla celów wysyłki newslettera oraz dla celów
marketingowych następuje wyłączenie wtedy, gdy jest to dopuszczalne zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa, w szczególności gdy Użytkownik udzielił na to swojej zgody.

Polityka Prywatności

Strona 1 / 3

Korzystamy z uzasadnionych ekonomicznie środków, jakie są dostępne w obecnym stanie techniki,
mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych Użytkowników przed
nieuprawnionym dostępem i przetwarzaniem oraz zapobieżenie pozyskiwaniu i modyfikowaniu danych
osobowych przesyłanych drogą elektroniczną przez osoby nieuprawnione. Środki te są regularnie
weryfikowane i dostosowywane do aktualnego stanu techniki. Aby dane osobowe Użytkowników były
przetwarzane w sposób możliwie najbardziej bezpieczny, podczas przesyłania danych osobowych
korzystamy z szyfrowanych połączeń internetowych (w standardzie SSL).
Korzystanie z Serwisu i świadczonych za jego pomocą usług nie wiąże się ze szczególnymi
zagrożeniami, wykraczającymi ponad zwykłe zagrożenia związane z korzystaniem z sieci Internet.
Jednakże w celu ochrony przed zagrożeniami ze strony wirusów, trojanów, robaków, rootkitów,
phishingiem zalecamy naszym Użytkownikom, aby korzystali z oprogramowania antywirusowego
z aktualną bazą danych o wirusach oraz z ochrony firewall.
Pliki cookies
Serwis wykorzystuje pliki cookies (tzw. „ciasteczka”). Dostęp do tych plików uzyskuje Usługodawca.
Pliki cookies to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w
urządzeniu końcowym użytkownika serwisu (np. w pamięci komputera). Pliki cookies są zwykle
zapisywane przy „wejściu” oraz „wyjściu” z Serwisu. Nie są one wykorzystywane do ustalania
tożsamości poszczególnych Użytkowników ani nie wpływają na sposób działania urządzenia
końcowego. Pliki te, w zależności od rodzaju, są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki (tzw.
sesyjne pliki cookies) lub po dłuższym okresie (tzw. trwałe pliki cookies). Więcej informacji na temat
tego czym są pliki cookies można uzyskać pod adresem www.aboutcookies.org raz
http://wszystkoociasteczkach.pl.
Pliki cookies wykorzystujemy do:
─
─

─
─

optymalizacji wyświetlania Serwisu na urządzeniu końcowym Użytkownika;
identyfikacji Użytkownika w trakcie trwania sesji w Serwisie (dzięki czemu zalogowany
Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie się logować), identyfikacja
następuje za przypisanego do niego tzw. hasha, który nie zawiera żadnych danych osobowych;
w celach statystycznych;
w celu potwierdzenia, że Użytkownikowi został wyświetlony komunikat o wykorzystywaniu przez
Serwis plików cookies (dzięki czemu komunikat nie będzie wyświetlany ponownie – do czasu
usunięcia cookie);

Wykorzystujemy również usługi Google Analytics, świadczone przez Google, Inc. z siedzibą w
Mountain View (USA), które posiadają własne pliki cookies, wykorzystywane w celu odróżnienia
unikalnych wizyt i sesji w Serwisie, w celach związanych z nawigacją w Serwisie, w celu ustalenia tzw.
źródła ruchu do Serwisu (traffic source), analizy niestandardowych zmiennych związanych z
korzystaniem z Serwisu przez Użytkowników oraz w celach statystycznych. Polityka prywatności
Google dostępna jest pod adresem: http://www.google.com/intl/pl_pl/policies/privacy/.
Użytkownicy mogą określić warunki przechowywania i uzyskiwania dostępu do plików cookies za
pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Ustawienia domyślne popularnych przeglądarek
internetowych zwykle akceptują pliki cookies. Użytkownik może jednak całkowicie zablokować pliki
cookies albo ustawić swoją przeglądarkę w taki sposób, aby informowała Państwa o każdym
przesłanym pliku cookie. W celu zablokowania plików cookies lub zmiany ustawień w tym zakresie,
należy skorzystać z opcji dostępnych w Państwa przeglądarce internetowej. Informacje o tym jak
zablokować lub odblokować pliki cookies w przypadku poszczególnych popularnych przeglądarek
internetowych, dostępne są pod poniższymi linkami:
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•
•
•
•

Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/pl-PL/windows-vista/Block-or-allow-cookies;
Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka;
Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647;
Opera: http://help.opera.com/Linux/9.22/pl/cookies.html.

Przechowywanie plików cookies oraz uzyskiwanie do nich dostępu wymaga zgody Użytkownika. Taka
zgoda może być wyrażona za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienie przeglądarki
internetowej w sposób umożliwiający wykorzystywanie plików cookies przez nasz Serwis oznacza
zgodę
na
przechowywanie
plików
cookies
na
urządzeniu
końcowym
Użytkownika i uzyskiwanie dostępu do nich przez nasz Serwis. Informujemy, że ustawienie
przeglądarki internetowej w taki sposób, aby blokowała ona pliki cookies pochodzące z naszego
Serwisu, może utrudnić korzystanie z niektórych funkcji i usług dostępnych w Serwisie. Z tego
względu zalecane jest wyrażenie zgody na przechowywanie i uzyskiwanie przez nas dostępu do plików
cookies.
Informacje
Wszelkie pytania dotyczące Polityki Prywatności można kierować do nas pocztą elektroniczną na nasz
adres e-mail: kontakt@stacjasport.pl.

Polityka Prywatności

Strona 3 / 3

