POLITYKA PRYWATNOŚCI
Art. 1. Rafał Sokołowski zastrzega sobie prawo do wykorzystywania wszelkich płaszczyzn funkcjonowania
Serwisu myfitweb do prowadzenia działalności komercyjnej, reklamowej, ogłoszeniowej w Serwisie
myfitweb.
Art. 2. Rafał Sokołowski 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 Rafała Sokołowski danych osobowych Użytkownika osobom trzecim wymaga
wcześniejszej zgody Użytkownika.
Art. 4. Przetwarzanie przez Rafała Sokołowski 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 Rafała Sokołowskiego 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. Rafał Sokołowski 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 określony 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. Rafał Sokołowski oświadcza, co Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż do zawarcia Umowy
oraz świadczenia usług myfitweb niezbędne jest każdorazowo wskazanie Rafałowi Sokołowskiemu 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
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Sokołowskiego, 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 Rafała Sokołowskiego lub na
zlecenie Rafała Sokołowskiego lub przy jego udziale,
b) nieodpłatne wykorzystywanie przez Rafała Sokołowskiego lub osoby trzecie, którym Rafał
Sokołowski 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

