Polityka Prywatności obowiązująca
od dnia 25.05.2018

RODO - zmiany w przepisach
dotyczących ochrony danych
osobowych
Jako Administrator Danych Osobowych Użytkowników Serwisu RunMania.com informujemy, iż przetwarzanie
danych osobowych odbywa się na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Poniżej przedstawiamy informacje, w jaki sposób Twoje dane osobowe są chronione oraz jak realizowane
są prawa i obowiązki wynikające z RODO.

I. DEFINICJE
RunMania/RunMania.com – marka oraz Serwis będący własnością firmy SPORTTECH Paweł Brzeziński
z siedzibą w Opolu, ul. Szymona Koszyka 34/8, 45-720 Opole.
Administrator danych osobowych/ADO - firma SPORTTECH Paweł Brzeziński z siedzibą w Opolu,
ul. Szymona Koszyka 34/8, 45-720 Opole.
Dane Osobowe – informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie,
której dane dotyczą”), w tym adres IP urządzenia, dane lokalizacyjne, identyfikator internetowy oraz informacje
gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.
Serwis – Serwis internetowy udostępniany przez SPORTTECH Paweł Brzeziński pod aktualnym adresem
runmania.com oraz pod adresami będącymi przekierowaniami do tego adresu, a także każdym innym będącym
jego uzupełnieniem lub kontynuacją i każdym tym, który go zastąpi.
Użytkownik – osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z Usług Serwisu
Usługi – Usługi świadczone w ramach Serwisu, pozwalają Użytkownikom posiadającym zarejestrowane konto
na planowanie i ewidencjonowanie treningów sportowych oraz komunikację z innymi Użytkownikami poprzez
forum i komunikację prywatną.
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II. DANE ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem danych osobowych (ADO) jest firma: SPORTTECH Paweł Brzeziński z siedzibą w Opolu,
ul. Szymona Koszyka 34/8, 45-720 Opole.
W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można się kontaktować pisemnie: SPORTTECH Paweł
Brzeziński, ul. Szymona Koszyka 34/8, 45-720 Opole lub mailowo kontakt@runmania.com.

III. CELE ORAZ PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH
W SERWISIE
Twoje dane nie będą przetwarzane w celu automatycznego podejmowania decyzji.

1. Korzystanie z Serwisu
Jeżeli korzystasz z Serwisu jako Użytkownik zarejestrowany lub niezarejestrowany (tj. nie posiadasz konta
w Serwisie), SPORTTECH Paweł Brzeziński przetwarza Twoje Dane Osobowe. Przez te dane należy rozumieć
adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies albo innych
podobnych technologii. Twoja aktywność w Serwisie, w tym Twoje Dane Osobowe, są rejestrowane w logach
systemowych. Zebrane w logach informacje przetwarzane są przede wszystkim w celach związanych
ze świadczeniem Usług, są to cele następujące:
- wykrywanie nadużyć oraz identyfikacja zagrożeń dla działania Serwisu RunMania.com,
- analityczno-statystyczne – aby poprawić jakość Usług świadczonych w ramach Serwisu RunMania.com –
podstawą prawną jest uzasadniony interes SPORTTECH Paweł Brzeziński polegający na analizie aktywności
Użytkowników.

2. Rejestracja w Serwisie
Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia poprawności działania oraz prawidłowego dostępu
do Usług w Serwisie RunMania.com. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do utworzenia konta
i do świadczenia Usług (imię i nazwisko, adres e-mail, publiczna nazwa użytkownika).
Dodatkowo możesz dobrowolnie podać inne informacje publicznie dostępne, takie jak dane kontaktowe
czy zamieścić swój wizerunek. Takie dodatkowe dane możesz również w dowolnym momencie usunąć
z Serwisu ze swojego Profilu.
Dane Osobowe podane przy rejestracji w Serwisie oraz podczas ich aktualizacji, są przetwarzane
w następujących celach:
- świadczenia Ci Usług w ramach Serwisu – podstawą prawną przetwarzania danych wymaganych podczas
rejestracji jest niezbędność do świadczenia Usług, a podczas wprowadzania i aktualizacji dodatkowych danych –
podstawą prawną przetwarzania jest zgoda,
- w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania
jest uzasadniony interes SPORTTECH Paweł Brzeziński polegający na ochronie swoich praw.
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IV. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
W SERWISACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH
SPORTTECH Paweł Brzeziński przetwarza Dane Osobowe Użytkowników odwiedzających jego profile
prowadzone w mediach społecznościowych (Facebook, Google+, Twitter, YouTube). Dane te są przetwarzane
w związku z prowadzeniem działań na profilach – w tym w celu informowania Użytkowników o aktywności
Serwisu oraz promocji wydarzeń, usług oraz produktów. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych
w tym celu jest uzasadniony interes SPORTTECH Paweł Brzeziński polegający na promowaniu własnej marki.

V. COOKIES
Cookies to niewielkie pliki z danymi umieszczane na komputerze, w telefonie lub innym urządzeniu, przez które
Użytkownik łączy się z Serwisem. Niniejsze informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do
innych podobnych technologi wykorzystywanych w ramach Serwisu.
Rodzaje stosowanych przez nas Cookies:
- sesji – są to tymczasowe pliki, które przechowywane są na urządzeniu Użytkownika do czasu wylogowania,
opuszczenia strony lub zamknięcia oprogramowania.
- trwałe – to pliki, które pozostają na urządzeniu Użytkownika na stałe (nie są usuwane po zamknięciu
przeglądarki).
- osób trzecich - to pliki, które są ustawiane przez zewnętrzne podmioty w momencie otwarcia serwisu
RunMania.com. Mogą to być np. portale społecznościowe, systemy statystyk lub systemy reklamowe.
Serwis RunMania.com wykorzystuje cookies w celu:
- obsługi uwierzytelnienia Użytkownika,
- trwałe pliki cookies w celu personalizacji interfejsu,
- monitorowania ruchu na stronie internetowej.

VI. PRZEKAZYWANIE DANYCH
Administrator Danych Osobowych nie sprzedaje zgromadzonych Danych Osobowych Użytkowników Serwisu
osobom trzecim. Dane, jakie ADO może ujawnić współpracującym z nim podmiotom, mają charakter ogólnych
zestawień statystycznych niepozwalających na identyfikację indywidualnych Użytkowników.
Twoje Dane Osobowe przekazujemy upoważnionym przez nas jako ADO podmiotom przetwarzającym dane
osobowe w naszym imieniu na podstawie zawartej umowy. Są to np.:
1. Podmioty obsługujące nasze systemy teleinformatyczne oraz wspierające nas w świadczeniu Usług.
2. Podmioty świadczące nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, rachunkowe oraz pomoc prawną.
Zastrzegamy sobie prawo ujawnienia informacji właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą
żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami
obowiązującego prawa.
Przekazujemy Twoje Dane Osobowe poza EOG z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony.
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VII. PRAWA UŻYTKOWNIKÓW
Przysługują Ci następujące prawa:
I. Sprostowania przetwarzanych przez nas danych.
II. Dostępu do swoich danych osobowych.
III.Ograniczenia przetwarzania danych.
IV.Usunięcia danych.
V. Przeniesienia danych do innego administratora danych.
VI.Prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.
VII.Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
Zgodę na przetwarzanie Danych Osobowych możesz wycofać w dowolnym momencie wysyłając wiadomość
na adres kontakt@runmania.com żądaniem wycofania zgody lub usunięcia konta. Dane podane dobrowolnie
możesz edytować lub usunąć bezpośrednio w Serwisie (Profil).

VIII.OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Dane osobowe będą przetwarzane przez nas przez czas świadczenia Usług w Serwisie, a ponadto przez czas
niezbędny do dochodzenia roszczeń lub rozpatrywania reklamacji związanych z Usługami, z których korzystasz
oraz wynikający z przepisów prawa podatkowego.
Jeśli usuniesz konto w Serwisie lub wycofasz zgodę na przetwarzanie swoich Danych Osobowych, wówczas
zaprzestaniemy ich przetwarzania. W takim wypadku albo je usuniemy, albo nastąpi ich anonimizacja, z tym
jednak zastrzeżeniem, że część danych (imię, nazwisko, adres e-mail, historia aktywności oraz informacje
o udzielonych zgodach) będziemy przetwarzać przez okres 3 lat w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed
ewentualnymi roszczeniami.

IX.ZMIANY POLITYKI
Ochrona Danych Osobowych jest procesem podlegającym nieustannym zmianom, dlatego o wszelkich
zmianach, wynikających z bieżącej weryfikacji i aktualizacji, będziemy informować Użytkowników za pomocą
Serwisu lub wiadomości e-mail.
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