Polityka Prywatności
Poniższe zasady dotyczą zachowania poufności informacji w ramach Serwisu Fitnoteq
I.

Dane osobowe

Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Usługobiorcę jest FITNOTEQ Sp. z o.o. z
siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 02-593), przy ul. Jana Karola Chodkiewicza 3/104,
zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Miasta Stołecznego Warszawy, XIII Wydział Krajowego
Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000475500, NIP 521-36-55-147, REGON 146864470, o
kapitale zakładowym 50.000,00 złotych.
Dane osobowe Usługobiorców przekazywane są przez FITNOTEQ Sp. z o.o. PayLane Sp. z o.o. z
siedzibą w Gdańsku (kod pocztowy: 80-387), przy ul. Arkońskiej 6/A3, zarejestrowana w Sądzie
Rejonowym dla Gdańska – Północ, VII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS
0000227278, NIP 586-21-41-089, REGON 220010531, o kapitale zakładowym 585, 000,00 złotych
jako Operatorowi płatności, w celu realizacji usług płatniczych, jak również w celu wypełnienia
obowiązków przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa. PayLane Sp. z o.o.
jest krajową instytucją płatniczą, nadzorowaną przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do
rejestru usług płatniczych pod numerem IP11/2013.
Przekazanie danych osobowych Operatorowi płatności dotyczy danych niezbędnych do świadczenia
usług płatniczych, jak również realizacji obowiązków związanych ze świadczeniem usług płatniczych,
w szczególności danych takich jak imię, nazwisko, ulica i numer domu, kod pocztowy, miasto, adres
e-mail, numer telefonu.
W odniesieniu do danych osobowych Usługobiorców, przekazanych przez FITNOTEQ Sp. z o.o.
Operatorowi płatności, administratorem tych danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)
II.

Ochrona prywatności

FITNOTEQ Sp. z o.o. oraz Operator płatności szanują prawo do prywatności Usługobiorców, dlatego
też dbają o bezpieczeństwo udostępnionych przez Usługobiorców danych. Dane te są w sposób
szczególny chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.
Podczas czynności rejestracji w Serwisie osoba rejestrująca się wyraża zgodę na przetwarzanie przez
FITNOTEQ Sp. z o.o. oraz Operatora płatności jej danych osobowych. Wyrażenie zgody na
przetwarzanie danych osobowych jest wymagane przez przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
Przetwarzanie danych osobowych przez FITNOTEQ Sp. z o.o. oraz Operatora Płatności następuje z
najwyższą starannością, aby w sposób szczególny chronić dane osobowe Usługobiorców. Ochrona ta
następuje poprzez zastosowanie odpowiednich procedur oraz środków bezpieczeństwa zgodnie z
powszechnie obowiązującymi przepisami polskiego prawa. Wspomniane procedury oraz zbiór danych
osobowych Usługobiorców został zarejestrowany przez Głównego Inspektora Danych Osobowych.

Ponadto, nad bezpieczeństwem danych osobowych nadzór sprawują administratorzy FITNOTEQ Sp.
z o.o.
III. Pliki cookies
Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które
przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy i przeznaczone są do korzystania ze stron
internetowych Serwisu. Cookies z reguły zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą,
czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Usługobiorcy pliki cookies oraz uzyskującym
do nich dostęp jest FITNOTEQ Sp. z o.o.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z Serwisu
przez Usługobiorcę. Pliki cookies umożliwiają w szczególności:

- utrzymanie sesji Usługobiorcy (po zalogowaniu), dzięki której Usługobiorca nie musi na każdej
podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

- dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Usługobiorcy

oraz

optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać
urządzenie Usługobiorcy i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego
indywidualnych potrzeb;
- tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Usługobiorcy korzystają ze stron
internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies)
oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane
są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub
wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w
urządzeniu końcowym Usługobiorcy przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu
ich usunięcia przez Usługobiorcę.

W zakresie Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

- „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np.
uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach
Serwisu;
- „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron
internetowych Serwisu;
- „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Usługobiorcę ustawień
i personalizację interfejsu Usługobiorcę.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka
internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym
Usługobiorcy. Usługobiorcy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików
cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować
automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o
ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Usługobiorcy. Szczegółowe informacje o możliwości
i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki
internetowej).

Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre
funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

Uzyskanie szczegółowych informacji na temat plików cookies dostępnych jest możliwe pod
adresem www.wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

