POLITYKA PRYWATNOŚCI I COOKIES z dnia 25 maja 2018 roku
Niniejszy dokument szczegółowo określa zasady dotyczące polityki prywatności i plików
cookies, obowiązujące na stronie internetowej Fitfot.pl. (dalej: Polityka Prywatności i
Cookies).

1. DEFINICJE
1.1.

Fitfot – serwis prowadzony przez Fitfot Sp. z o.o., ul. Grzybowska 87, 00-844
Warszawa, KRS: 000626854, NIP: 527-277-41-90, REGON: 364909910.

1.2.

Serwis – oznacza stronę internetową, pod którą Fitfot prowadzi serwis internetowy
działający w domenie Fitfot.pl.

1.3.

Użytkownik – oznacza każdą osobę korzystającą w jakikolwiek sposób z Serwisu, w
szczególności podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem, Polityką
Prywatności i Cookies oraz przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą
elektroniczną lub z którym zawarta może być umowa o świadczenie usług drogą
elektroniczną. Użytkownik może być sprzedającym lub kupującym.

1.4.

Kupujący – Użytkownik kupujący Zdjęcia w ramach Fitfot.

1.5.

Sprzedający – Użytkownik oferujący Zdjęcia do sprzedaży w ramach Fitfot.

1.6.

Transakcja – procedura zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Użytkownikami
Serwisu – Kupującym i Sprzedającym, którego przedmiotem są zamieszczane na
Serwisie przez Sprzedającego zdjęcia.

1.7.

Rejestracja- procedura zakładania Konta przez Użytkownika.

1.8.

Konto – prowadzone prze Fitfot dla każdego Użytkownika pod wybraną przez
Użytkownika unikalną nazwą – loginem stanowiące zbiór danych Użytkownika i
informacji o jego aktywności w Serwisie

1.9.

Prowizja – opłata pobierana od Użytkownika będącego Sprzedawcą, naliczana od
każdej

transakcji

przeprowadzanej

za

pośrednictwem

Serwisu

z

innymi

Użytkownikami.
1.10. Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności w formie plików tekstowych,
zapisywane na dysku komputera Użytkownika za pomocą przeglądarki internetowej.
W plikach cookies nie są gromadzone dane osobowe, lecz informacje takie jak: nazwa
strony internetowej, z której pochodzą Cookies, czas przechowywania ich na
urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
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1.11. Regulamin

–

Regulamin

Serwisu

Fitfot

dostępny

pod

adresem:

https://fitfot.pl/strona/regulamin
1.12. Dane Osobowe – oznacza dane osobowe w rozumieniu ustawy o ochronie danych
osobowych
1.13. Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych, (tekst jednolity Dz. U. 2015 poz. 2135 z późn. zm.).
1.14. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - ustawa z dnia 18 lipca 2002
r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204).
1.15. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach
konsumenta (Dz. U. poz. 827 z późn. zm.)

2. ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
2.1.

Fitfot przykłada szczególną wagę do ochrony prywatności Użytkowników. W tym celu
środki techniczne i organizacyjne są dobierane i stosowane w sposób zapewniający
ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych
objętych ochroną. W szczególności Fitfot zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem
osobom nieuprawnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem
obowiązujących przepisów prawa, zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

2.2.

Dane osobowe Użytkowników zawarte w formularzach rejestracyjnych oraz dane
osobowe zgromadzone automatycznie są przetwarzane z zachowaniem ustawy o
ochronie danych osobowych oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.3.

Administratorem zbioru danych osobowych jest Fitfot Sp. z o.o., ul. Grzybowska 87,
00-844 Warszawa, KRS: 000626854, NIP: 527-277-41-90, REGON: 364909910.

2.4.

Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Fitfot Sp. z o.o. jest
Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: kontakt@fitfot.pl

2.5. W formularzu rejestracyjnym, o którym mowa w pkt 2.2. należy podać dane osobowe,
takie jak:
a) imię i nazwisko
b) data urodzenia
c) adres e-mail
d) login i hasło do konta na Serwisie
2.6.

Użytkownik może też podać dodatkowe, nieobowiązkowe dane, takie jak:
a) Adres zamieszkania
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b) Nazwę firmy, NIP oraz adres prowadzenia działalności
c) Rachunek bankowy
2.7.

W formularzu należy także zaznaczyć, czy jest się zainteresowanym otrzymywaniem
informacji od Serwisu, np. o nowych usługach i konkursach

2.8.

Podanie przez Usługobiorców danych osobowych jest dobrowolne, przy czym
wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do korzystania z
Serwisu.

2.9.

W celu korzystania z Serwisu, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych
osobowych, Użytkownik musi wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych
osobowych dla celów Serwisu.

2.10. Dane osobowe Użytkowników przechowywane są na dedykowanym serwerze. Dostęp
do serwera posiada administrator, upoważnieni przez niego pracownicy oraz dostawca
usługi serwerowej (hostingodawca), firma H88 S.A., ul. Franklina Roosevelta 22,
60-829

Poznań, która odpowiada jednocześnie za utrzymanie infrastruktury

sprzętowej.
2.11. Dane osobowe Użytkowników Serwisu zawarte w formularzach rejestracyjnych
przetwarzane będą wyłącznie w celach realizacji usług świadczonych w Serwisie i w
celach wskazanych w formularzach rejestracyjnych dotyczących konkretnych usług
Serwisu, w szczególności:
a) realizacji zgodnych z prawem transakcji internetowych, w których Serwis
pośredniczy,
b) rozliczenia usługi oraz dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za korzystanie
z usług świadczonych przez Serwis,
c) wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z Serwisu,
d) wysyłania notyfikacji mailowych do Użytkowników, którzy wyrażą na to zgodę,
e) utrzymania oraz możliwości odzyskania konta Użytkownika w Serwisie.
2.12. Dane te mogą być przetwarzane, za zgodą użytkowników Serwisu w prawnie
usprawiedliwionych celach Serwisu, w tym marketingu bezpośredniego własnych
produktów i usług Serwisu oraz firm z nią współpracujących.
2.13. Dane osobowe Użytkowników będą przechowywane i przetwarzane do momentu
wycofania przez nich zgody.
2.14. Po zakończeniu korzystania przez Usługobiorców z Usług, Fitfot przetwarzać będzie
tylko te dane dotyczące Usługobiorców, które są:
a) niezbędne do rozliczenia usługi oraz dochodzenia roszczeń z tytułu płatności
za korzystanie z usługi,
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b) niezbędne do celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji
usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia
jakości usług świadczonych przez Usługodawcę, wyłącznie za zgodą
Użytkownika,
c) niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z Usługi,
d) w przypadkach dopuszczonych przez przepisy prawa, w tym w szczególności
ustawę o ochronie danych osobowych.
2.15. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do kontroli przetwarzania przez Fitfot
danych, które jego dotyczą, zawartych w zbiorach danych, a zwłaszcza prawo do:
a) uzyskania wyczerpującej informacji, czy taki zbiór istnieje, oraz do ustalenia
administratora danych, adresu jego siedziby i pełnej nazwy,
b) uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych
zawartych w takim zbiorze,
c) uzyskania informacji, od kiedy przetwarza się w zbiorze dane jej dotyczące,
oraz podania w powszechnie zrozumiałej formie treści tych danych,
d) uzyskania informacji o źródle, z którego pochodzą dane jej dotyczące, chyba
że administrator danych jest zobowiązany do zachowania w tym zakresie w
tajemnicy informacji niejawnych lub zachowania tajemnicy zawodowej,
e) uzyskania informacji o sposobie udostępniania danych, a w szczególności
informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są
udostępniane,
f) żądania

uzupełnienia,

uaktualnienia,

sprostowania danych osobowych,

czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli
są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z
naruszeniem ustawy o ochronie danych osobowych albo są już zbędne do
realizacji celu, dla którego zostały zebrane,
g) wniesienia, w przypadkach wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy o
ochronie

danych

osobowych

pisemnego,

umotywowanego

żądania

zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na jej szczególną sytuację,
h) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych w przypadkach,
wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy o ochronie danych osobowych,
gdy administrator danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych
lub wobec przekazywania jej danych innemu administratorowi danych.
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2.16. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, iż
przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
2.17. Administrator może udostępniać dane osobowe Użytkowników upoważnionym
pracownikom, firmom trzecim (w tym świadczącym na rzecz administratora usługi
zarządcze,

księgowe,

prawne,

marketingowe),

firmom

hostingowym

i

technologicznym w celu świadczenia usług dla użytkowników końcowych. Wyżej
wymienieni będą przetwarzać dane osobowe Użytkowników jedynie w celu, w jakim
zostały zebrane oraz w celu świadczenia usług dla Fitfot Sp. z o.o.
2.18. Fitfot odmawia osobie, której dane dotyczą, udzielenia informacji, o których mowa w
art. 32 ust. 1 pkt 1–5a ustawy o ochronie danych osobowych, jeżeli spowodowałoby
to:
a) ujawnienie wiadomości zawierających informacje niejawne;
b) zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa państwa, życia i zdrowia ludzi
lub bezpieczeństwa i porządku publicznego;
c) zagrożenie dla podstawowego interesu gospodarczego lub finansowego
państwa;
d) istotne naruszenie dóbr osobistych osób, których dane dotyczą, lub innych
osób.
2.19. W przypadku gdy Użytkownik wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych
przez Fitfot w celach marketingowych, Fitfot będzie przechowywać dane Użytkownika
bezterminowo, do czasu likwidacji bazy danych, w których dane Użytkownika są
przechowywane lub do czasu otrzymania od Użytkownika prośby o ich usunięcie. W
pozostałych przypadkach Fitfot będzie przechowywać dane osobowe Użytkownika
jedynie przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
2.20. Serwis może zawierać odnośniki (tzw. linki) do innych serwisów internetowych. Fitfot
nie odpowiada za zasady polityki prywatności obowiązujące na innych stronach
internetowych. W związku z tym Fitfot prosi o zapoznawanie się z polityką
prywatności na tych stronach oraz o zachowanie ostrożności przy opuszczaniu
Serwisu.

3. PLIKI COOKIES
3.1.

Portal Fitfot wykorzystuje pliki „Cookies”, które pozwalają na zapamiętanie wybranych
informacji o użytkownikach oraz ich preferencjach.
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3.2.

Pliki Cookies pozwalają na:
a) Konfigurację Serwisu - umożliwiają ustawienia funkcji i usług w serwisie,
b) Reklamy - umożliwiają wyświetlanie reklam, które są bardziej interesujące dla
użytkowników, a także personalizowanie reklam,
c) Analizy

i

badania zachowań Użytkowników - umożliwiają odczytanie

preferencji użytkowników i poprzez ich analizę ulepszanie i dopasowanie
portalu do potrzeb Użytkowników,
d) tworzenie statystyk oglądalności podstron Serwisu,
3.3.

Cookies

nie

powodują

zmian

konfiguracyjnych

w

urządzeniu

końcowym

i

oprogramowaniu zainstalowanym na urządzeniu.
3.4.

Jeżeli Użytkownik nie życzy sobie wykorzystywania plików „Cookies” w opisanych
powyżej

celach,

ma

możliwość

skonfigurowania

ustawień

wykorzystywanej

przeglądarki internetowej w sposób uniemożliwiający przechowywanie Cookies w
pamięci komputera. W każdej chwili Użytkownik może również usunąć je ręcznie
3.5.

Więcej informacji na temat Cookies dostępnych jest w menu pomocy każdej
przeglądarki lub dla najbardziej popularnych przeglądarek pod poniższymi adresami:
a) Mozilla Firefox: h
 ttp://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
b) Google
Chrome: h
 ttp://support.google.com/accounts/bin/answer.py?hl=pl&answer=6
1416
c) Internet
Explorer: h
 ttp://windows.microsoft.com/pl-pl/windows7/how-to-manage-cooki
es-in-internet-explorer-9
d) Safari: h
 ttp://support.apple.com/kb/PH11913
e) Opera: http://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/

4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
4.1.

Polityka Prywatności i Cookies może ulegać zmianom. Wszelkie zmiany Polityki
Prywatności i Cookies będą publikowane w Serwisie.

4.2.

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących niniejszej Polityki Prywatności i
Cookies

prosimy

kontaktować

się

za

pośrednictwem

adresu

mailowego:

kontakt@fitfot.pl.
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