POLITYKA PRYWATNOŚCI
Art. 1. Myfitweb sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wykorzystywania wszelkich płaszczyzn
funkcjonowania Serwisu myfitweb do prowadzenia działalności komercyjnej, reklamowej, ogłoszeniowej w
Serwisie myfitweb.
Art. 2. Myfitweb sp. z o.o. przetwarzać będzie dane osobowe Użytkowników korzystających z usług
myfitweb, w szczególności w przypadku podania danych niezbędnych do założenia konta Użytkownika w
Serwisie myfitweb, w celu świadczenia usług Serwisu myfitweb oraz w celu reklamy i marketingu
bezpośredniego usług własnych myfitweb. Użytkownik ma w każdym momencie wgląd do przetwarzanych
danych osobowych oraz może wyrazić sprzeciw na przetwarzanie jego danych osobowych w celu reklamy i
marketingu bezpośredniego usług własnych myfitweb.
Art. 3. Przekazywanie przez Myfitweb sp. z o.o. danych osobowych Użytkownika osobom trzecim wymaga
wcześniejszej zgody Użytkownika.
Art. 4. Przetwarzanie przez Myfitweb sp. z o.o. danych osobowych Użytkownika w celach marketingowych
obejmujących towary lub usługi podmiotów trzecich wymaga wcześniej uzyskania zgody Użytkownika na
taki sposób przetwarzania jego danych osobowych.
Art. 5. Wysyłanie przez Myfitweb sp. z o.o. do Użytkownika informacji handlowych drogą elektroniczną na
wskazany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej wymaga wcześniejszego i odrębnego wyrażenia
zgody Użytkownika na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną.
Art. 6. Myfitweb sp. z o.o. zachowuje szczególną wagę do zagadnień ochrony prywatności Użytkowników
stosując do tego celu odpowiednie środki organizacyjne i techniczne oraz przetwarza dane osobowe
Użytkownika na podstawie zgody Użytkownika oraz w części na podstawie upoważnienia ustawowego.
Art. 7. Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest dobrowolne, zaś Użytkownik ma prawo dostępu
do nich i poprawiania ich,
Art. 8. Dopuszcza się możliwość korzystanie z usług myfitweb przy wykorzystaniu pseudonimu
(niepowtarzalnej nazwy Użytkownika),
Art. 9. w Serwisie myfitweb stosowane są pliki "cookies", co pozwala dostosować w pewnym zakresie
świadczenie usług myfitweb do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkownika, a także służy
opracowywaniu danych statystycznych dotyczących korzystania z usług myfitweb. Poziom wykorzystania
plików "cookies" jest okre ślony przez ustawienia przeglądarki. Użytkownik może zmienić ustawienia
plików "cookies" korzystając z opcji ustawień. Akceptacja niniejszego regulaminu oznacza zgodę na
stosowanie

plików "cookies" zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Szczegółowe informacje o stosowaniu plików cookie
znajdują się w dalszej części tego dokumentu.
Art. 10. Myfitweb sp. z o.o. oświadcza, co Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż do zawarcia Umowy
oraz świadczenia usług myfitweb niezbędne jest każdorazowo wskazanie Myfitweb sp. z o.o. adresu
aktywnego konta poczty elektronicznej wykorzystywanej przez Użytkownika do korespondencji w związku
z usługami myfitweb.
Art. 11. Użytkownik oświadcza, iż wyraża zgodę na:
a) otrzymywanie od Myfitweb sp. z o.o., współpracowników lub kontrahentów Myfitweb sp. z o.o.,
informacji handlowych w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa oraz do otrzymywania na
adres wskazanego konta poczty elektronicznej wykorzystywanej przez Użytkownika do
korespondencji w związku z usługami myfitweb dowolnych ankiet, z tym jednak zastrzeżeniem, iż
udzielanie na nie odpowiedzi pozostawione jest do wyłącznej woli Użytkownika, a także informacji
związanych z konkursami organizowanymi przez Myfitweb sp. z o.o. lub na zlecenie Myfitweb sp.
z o.o. lub przy jego udziale,
b) nieodpłatne wykorzystywanie przez Myfitweb sp. z o.o. lub osoby trzecie, którym Myfitweb sp. z
o.o. na to zezwoli, także w celach komercyjnych, wszelkich utworów publikowanych przez
Użytkownika za pośrednictwem Serwisu myfitweb, zgodnie z posiadanymi przez niego stosownymi
prawami, poprzez utrwalanie tych utworów w formie zapisu cyfrowego oraz rozpowszechnianie ich
w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich swobodny dostęp w miejscu i czasie przez siebie
wybranym i to bez względu na cel, a także trwałe lub czasowe wytwarzanie dowolną techniką
egzemplarzy utworów i wprowadzenie ich do obrotu we wszelkich celach prawem dopuszczalnych.
Użytkownik oświadcza także, iż upoważnienie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, jest
ważne w okresie 90 (dziewięćdziesięciu) lat
Art. 12. Dane Osobowe Użytkowników zbierane są w przypadku:
a) składania zamówienia, w celu wykonania umowy sprzedaży biletów oferowanych na portalu
„myfitweb.pl”: - imię; - nazwisko; - adres email; - numer telefonu, - adres; podstawę prawną
przetwarzania stanowi niezbędność wykonania umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
b) subskrypcji biuletynu informacyjnego (Newsletter), w celu wykonania umowy, której przedmiotem
jest usługa świadczona drogą elektroniczną: - imię; - nazwisko; - adres email; podstawę prawną
stanowi zgoda osoby, której dane dotyczą na wykonania umowy o świadczenie usługi Newsletter
(art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
c) korzystania z usługi przesyłania Ankiet weryfikujących poziom zadowolenia Użytkowników oraz
ich osobistych preferencji, w celu wykonania umowy, której przedmiotem jest usługa świadczona

drogą elektroniczną: - imię; - nazwisko; - adres email; podstawę prawną stanowi prawnie
uzasadniony interesy Administratora do doskonalenia oferowanych usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
d) organizowania konkursów: - imię; - nazwisko; - adres email (opcjonalnie); - adres do wysyłki
(opcjonalnie) podstawę prawną stanowi zgoda osoby, której dane dotyczą na udział w Konkursie
oraz przesłanie nagrody na wskazany adres do wysyłki (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
e) Myfitweb sp. z o.o. będzie przetwarzać Dane Osobowe również w celach będących realizacją
naszego prawnie uzasadnionego interesu, (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), tj. w celach archiwalnych
(dowodowych) w związku z zabezpieczeniem informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania
faktów oraz celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami;
Art. 13. Myfitweb sp. z o.o. będzie przekazywać Dane osobowe innym wyłącznie, gdy zezwalają nam na to
przepisy prawa. W takim przypadku, w stosownej umowie zawieranej z podmiotem trzecim zostaną
przewidziane postanowienia i mechanizmy bezpieczeństwa w celu ochrony danych oraz zachowania naszych
standardów w zakresie ochrony danych, ich poufności i bezpieczeństwa. Umowy tego rodzaju zwane są
umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, a Myfitweb sp. z o.o. ma kontrolę nad tym, w jaki
sposób i w jakim zakresie podmiot, któremu powierzyła przetwarzanie określonych kategorii danych
osobowych dane te przetwarza.
W związku z powyższym wskazujemy, że odbiorcami Danych Osobowych, przetwarzanych przez Myfitweb
sp. z o.o. są przede wszystkim:
Podmioty będące organizatorami wydarzeń, na które wejściówki i karnety oferowane są na portalu
„myfitweb.pl” tj. obiekty sportowo-rekreacyjne, kluby fitness, studia treningu, teatry, ośrodki kulturalne itp;
•

Podmiot świadczący usługę płatności internetowych;

•

Podmiot świadczący usługę hostingu;

•

Podmiot świadczący usługi księgowe;

•

Podmiot świadczący usługi prawne;

•

Podmiot świadczący usługę Newslettera;

•

Podmioty świadczące usługi informatyczne lub programistyczne, usługi obsługi strony www, a także
usługi narzędzi i skryptów wykorzystywanych na stronie internetowej;

•

Podmioty świadczące usługi marketingu;

•

Podmioty świadczące usługi kurierskie;

Art. 14. Czas, przez jaki Myfitweb sp. z o.o. może przetwarzać Twoje dane osobowe, jest uzależniony od
podstawy prawnej stanowiącej legalną przesłankę przetwarzania. W niniejszej Polityce Prywatności
Myfitweb sp. z o.o. dotyczącej retencji danych, określamy, iż nigdy nie wolno nam przetwarzać danych

osobowych ponad okres dłuższy niż wynika to ze wskazanych podstaw prawnych. Stosownie do tego
informujemy, że:
•

w przypadku, gdy Myfitweb sp. z o.o. przetwarza Dane Osobowe na podstawie zgody Użytkownika,
okres przetwarzania trwa do momentu wycofania tej zgody;

•

w przypadku, gdy Myfitweb sp. z o.o. przetwarza Dane Osobowe na podstawie uzasadnionego
interesu administratora danych, okres przetwarzania trwa do momentu ustania wskazanego wyżej
interesu (np. okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych) lub do momentu sprzeciwienia się
osoby, której dane dotyczą, dalszemu takiemu przetwarzaniu - w sytuacjach, gdy sprzeciw taki
zgodnie z przepisami prawa przysługuje;

•

w przypadku, gdy podstawą przetwarzania Danych Osobowych jest wykonanie umowy, wówczas
będą one przetwarzane tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez
okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi
inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz
roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata.

Art. 15. Myfitweb sp. z o.o. jako Administrator Danych Osobowych odpowiada za realizację praw, które
przysługują Użytkownikom w związku z przetwarzaniem ich Danych Osobowych W przypadku wszelkich
pytań i próśb dotyczących zakresu i realizacji praw, a także w celu skontaktowania się z nami właśnie w celu
skorzystania z określonego uprawnienia w zakresie ochrony Danych Osobowych prosimy o kontakt pod
adresem e-mail. Myfitweb sp. z o.o. Zastrzegam sobie prawo realizacji poniższych uprawnień po
pozytywnym zweryfikowaniu tożsamości osoby ubiegającej się o dokonanie danej czynności.
Użytkownikom przysługują następujące prawa:
•

dostęp do danych osobowych. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych
osobowych, które Myfitweb sp. z o.o. przechowuje, jako Administrator Danych Osobowych. Prawo
to można wykonywać poprzez wysłanie nam e-maila;

•

zmiana danych osobowych. Zmiany, w tym zaktualizowana swoich Danych Osobowych, każdy
Użytkownik może dokonać poprzez wysłanie maila;

•

wycofanie zgody. W przypadku przetwarzania Danych Osobowych na podstawie zgody, każdy
Użytkownik ma prawo w dowolnej chwili wycofać tę zgodę. Informujemy o tym prawie w każdym
momencie zbierania zgód i umożliwiamy wycofanie zgody w tak łatwy sposób, jak jej udzielono. W
braku odmiennej informacji, to znaczy, jeśli nie podaliśmy innego adresu czy numeru kontaktowego
celem wycofania zgody, prosimy o przesłanie do nas maila;

•

prawo do ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
osobowych. Każdy Użytkownik ma prawo ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu

wobec przetwarzania swoich Danych Osobowych w dowolnej chwili, ze względu na szczególną
sytuację, chyba, że przetwarzanie jest wymagane zgodnie z przepisami prawa. Można wnieść
sprzeciw wobec przetwarzania swoich Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych
odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw
jest uzasadniony przez szczególną sytuację; Z kolei w odniesieniu do żądania ograniczenia
przetwarzania danych podpowiadamy, że przysługuje ono np., gdy Użytkownik zauważy, że jego
Dane Osobowe są nieprawidłowe. Wówczas może żądać ograniczenia przetwarzania swoich Danych
Osobowych na okres pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych.
•

pozostałe prawa: prawo żądania usunięcia danych i prawo do przenoszenia danych. Z prawa do
usunięcia danych można skorzystać np. gdy Dane Osobowe nie będą już niezbędne do celów, dla
których zostały zebrane przez Spółkę albo gdy zgoda na przetwarzanie Danych Osobowych zostanie
cofnięta. Nadto, w przypadku, gdy zostanie zgłoszony sprzeciw wobec przetwarzania danych lub
gdy Dane Osobowe będą przetwarzane niezgodnie z prawem. Dane osobowe powinny być również
usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa. Myfitweb sp. z o.o.
zaprzestanie przetwarzania Dane Osobowych, chyba, że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do
nich istnieją dla Myfitweb sp. z o.o. ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne
wobec interesów, praw i wolności Użytkowników lub Dane Osobowe będą niezbędne do
ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Z kolei prawo do przenoszenia Danych
Osobowych przysługuje wówczas, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub umowy
oraz, w sposób automatyczny. Prawo te można wykonywać poprzez wysłanie nam e-maila np. z
żądaniem usunięcia Danych Osobowych.

•

wszelkie pozostałe pytania, wątpliwości i skargi. W razie jakiekolwiek pytań, zastrzeżeń lub
wątpliwości dotyczących treści niniejszej Polityki Prywatności lub sposobu, w jaki przetwarzamy
Dane Osobowe, jak również skargi dotyczące tych kwestii, (choć mamy nadzieję, że nie będzie
konieczności wniesienia tego rodzaju skarg), prosimy o przesłanie nam maila wraz ze
szczegółowymi informacjami dotyczącymi skargi. Wszelkie otrzymane wiadomości zostaną
rozpatrzone i udzielimy na nie niezwłocznie odpowiedzi.

•

Osoby, których Dane Osobowe przetwarza Myfitweb sp. z o.o. a mają również prawo wnieść skargę
do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres:
Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Art. 16. W procesie analizy ryzyka Myfitweb sp. z o.o będzie podejmować decyzje w sposób
zautomatyzowany, z uwzględnieniem profilowania, w oparciu o dane podane w ankietach, aktywności na
stronie oraz dokonywanych zakupów. Decyzje te są podejmowane całkowicie automatycznie w oparciu o
analizy statystyczne. Profilowanie oznacza przetwarzanie Danych Osobowych polegające na wykorzystaniu
ich do oceny upodobań i preferencji Użytkowników, pod kątem podejmowania działań marketingowych,
których celem jest personalizowania ofert

Art. 17. W celu prawidłowego działania Serwisu, Myfitweb sp. z o.o korzysta z technologii plików Cookies.
Cookies są to pakiety informacji zapisywane na urządzeniu Użytkownika za pośrednictwem Serwisu, zwykle
zawierające informacje zgodne z przeznaczeniem danego pliku, za pomocą, których Użytkownik korzysta z
Serwisu – są to zazwyczaj: adres serwisu, datę umieszczenia, datę ważności, unikalny numer i dodatkowe
informacje zgodne z przeznaczeniem danego pliku. Myfitweb sp. z o.o. wykorzystuje dwa rodzaje Cookies:
sesyjne, które usuwane są trwale wraz z zakończeniem sesji przeglądarki Użytkownika oraz trwałe, które
pozostają po zakończeniu sesji przeglądarki na urządzeniu Użytkownika, aż do ich skasowania. Na
podstawie plików Cookies, zarówno sesyjnych, jak i trwałych, nie jest możliwe ustalenie tożsamości
Użytkownika. Mechanizm Cookies nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych. Cookies
Serwisu są bezpieczne dla urządzenia Użytkownika, w szczególności nie umożliwiają one przedostanie się
do urządzenia wirusów lub innego oprogramowania. Pliki generowanie bezpośrednio przez Serwis nie mogą
być odczytywane przez inne serwisy. Użytkownik może wyłączyć zapisywanie Cookies na swoim
urządzeniu, zgodnie z instrukcją producenta przeglądarki, lecz może to spowodować niedostępność części
lub całości funkcji Serwisu. Myfitweb sp. z o.o. wykorzystuje Cookies własne w następujących celach:
uwierzytelniania Użytkownika na Platformie i utrzymywania sesji Użytkownika; konfiguracji Serwisu i
dostosowania zawartości stron do preferencji Użytkownika, takie jak: rozpoznanie urządzenia Użytkownika,
zapamiętanie ustawień wybranych przez Użytkownika; zapewniające bezpieczeństwo danych i korzystania z
Serwisu; analiz i badań oglądalności; świadczenie usług reklamowych.
Myfitweb sp. z o.o wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach: tworzenia statystyk
(anonimowych) pozwalających optymalizowanie użyteczności Seriwsu, za pośrednictwem narzędzi
analitycznych jak Google Analytics; wykorzystania funkcji interaktywnych za pomocą serwisów
społecznościowych, w tym: facebook.com oraz instagram.com Użtykownik może samodzielnie zmienić
ustawienia dotyczące Cookies w dowolnej chwili, określając warunki ich przechowywania, przez ustawienia
przeglądarki internetowej lub przez konfigurację usługi. Użytkownik może samodzielnie też usunąć zapisane
na jego urządzeniu Cookies w dowolnej chwili, zgodnie z instrukcją producenta przeglądarki. Szczegółowe
informacje o obsłudze Cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.
Art. 18. Podczas korzystania z Internetu na każdej odwiedzonej stronie każdy zostawia ślad w postaci
informacji elektronicznych. Tego typu informacje, nazywane również danymi nawigacyjnymi, mogą być
gromadzone i przechowywane przez serwer strony internetowej. Dane nawigacyjne informują o rodzaju
komputera i przeglądarki, z której korzysta użytkownik, a także o adresie strony internetowej, z której
użytkownik przeszedł na stronę. Myfitweb sp. z o.o może gromadzić i wykorzystywać dane nawigacyjne w
formie zagregowanej w celu anonimowego ustalania, ile czasu użytkownicy spędzają na poszczególnych
podstronach naszej strony internetowej, w jaki sposób użytkownicy poruszają się po stronie i w jaki sposób
może modyfikować podstrony, tak, aby jak najlepiej spełniały potrzeby Użytkowników. Informacje te będą

wykorzystywane do poprawy, jakości strony internetowej i świadczonych przez Spółkę usług. Gromadzenie
lub wykorzystywanie danych nawigacyjnych będzie odbywać się anonimowo i w formie zagregowanej, i nie
będzie zawierać żadnych danych osobowych.
Art. 19. Myfitweb sp. z o.o stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych
Danych Osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności
zabezpiecza technicznie i organizacyjnie dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym,
zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą,
uszkodzeniem lub zniszczeniem, m.in. stosowane są certyfikaty SSL (Secure Socket Layer). Myfitweb sp. z
o.o. wdrożyła również odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, takie jak pseudonimizacja,
zaprojektowane w celu skutecznej realizacji zasad ochrony danych, takich jak minimalizacja danych, oraz w
celu nadania przetwarzaniu niezbędnych zabezpieczeń, tak by spełnić wymogi RODO oraz chronić prawa
osób, których dane dotyczą. Myfitweb sp. z o.o. wdraża wszystkie niezbędne środki techniczne określone w
art. 25, 30, 32-34, 35-39 RODO zapewniające zwiększoną ochronę i bezpieczeństwo przetwarzania Danych
Osobowych Użytkowników;
Art. 20. Myfitweb sp. z o.o zobowiązuje się do regularnego przeglądu niniejszej Polityki Prywatności i jej
zmiany w sytuacji, gdy okaże się to niezbędne lub pożądane z uwagi na: nowe przepisy prawa, nowe
wytyczne organów odpowiedzialnych za nadzór nad procesami ochrony Danych Osobowych, najlepsze
praktyki stosowane w obszarze ochrony Danych Osobowych. Zastrzegamy również możliwość zmiany
niniejszej Polityki Prywatności w przypadku zmian technologii, przy wykorzystaniu, której przetwarzamy
Dane Osobowe (o ile zmiana jej wpływa na brzmienie niniejszego dokumentu), a także w razie zmiany
sposobów, celów lub podstaw prawnych przetwarzania przez nas Danych Osobowych.
Art. 21. W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących ochrony danych osobowych, prosimy o kontakt:
•

info@myfitweb.pl

•

pocztową, pisząc na adres Spółki.

