POLITYKA PRYWATNOŚCI I COOKIES
§1
Administrator Danych Osobowych
1. Niniejsza Polityka Prywatności określa działania podejmowane przez Centrum Rozwoju Sportu
KołoWrotki Miarka Patrycja Szawara Anna s. c. z siedzibą w Łodzi przy al. Kościuszki 132
(dalej: Kołowrotki) w zakresie danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem strony:
www.kolowrotki.com.pl (dalej: Serwis lub strona internetowa) oraz zasady przechowywania i
dostępu do informacji na urządzeniach końcowych użytkowników strony internetowej
Kołowrotek.
2. Zgodnie z obowiązkiem informacyjnym przewidzianym w art. 13 Ogólnego rozporządzenia o
ochronie danych Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(RODO) informujemy, że:
− Administratorem Twoich danych osobowych jest Centrum Rozwoju Sportu KołoWrotki
Miarka Patrycja Szawara Anna s. c. z siedzibą w Łodzi przy al. Kościuszki 132.
− Twoje dane zbierane są w celach niezbędnych do świadczenia na Twoją rzecz usług i ze
względu na prawnie uzasadniony interes Kołowrotek, a jeżeli wyraziłeś taką zgodę - także
w celach marketingowych, w tym w celu mailowego i telefonicznego informowania o
promocjach, rabatach i wydarzeniach organizowanych przez KołoWrotki (art. 6 ust. 1 pkt.a,
b i f RODO). Twoje dane nie będą udostępnianie innym odbiorcom.
− Masz prawo do: dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawienia, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do organu
nadzoru, sprzeciwu, a także do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem.
− Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Kołowrotki będą przechowywać Twoje dane
do czasu cofnięcia przez Ciebie zgody (w zakresie przetwarzania danych do celu
marketingowego) lub - w celu w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, przez
okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.
− Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie
profilowania.
− W przypadku podania danych dziecka małoletniego, powyższe informacje odnoszą się
również do danych małoletniego.
3. Brak akceptacji przez użytkownika niniejszej Polityki Prywatności jest równoznaczny z brakiem
możliwości korzystania z niektórych usług oferowanych przez Kołowrotki.
4. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika. Niepodanie niektórych
danych może jednak uniemożliwić korzystanie z usług Kołowrotek.
5. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w Kołowrotkach jest możliwy
drogą elektroniczną pod adresem e-mail: osobowe@kolowrotki.com.pl
6. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z
którymi ściśle współpracujemy.
7. Dane osobowe podawane w formularzu dostępnym na stronie internetowej są traktowane jako
poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

§2
Pliki Cookies
1. Strona internetowa korzysta z tzw. Cookies (ciasteczka). Są to niewielkie pliki tekstowe
wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki.
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Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z
którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych
jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają korzystanie z wcześniej odwiedzonych
witryn.
Gromadzone informacje mogą dotyczyć adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka,
rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie,
lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza.
Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj
domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika.
Większość znanych przeglądarek internetowych udostępnia możliwość ograniczenia
wykorzystywania, zablokowanie wykorzystywania lub usunięcie plików cookies. Szczegółowe
informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
Serwis stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików (cookies) - sesyjne i stałe. Pliki sesyjne są
tymczasowe, przechowuje się je do momentu opuszczenia strony serwisu (poprzez wejście na
inną stronę, wylogowanie lub wyłączenie przeglądarki). Pliki stałe przechowywane są w
urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub przez czas
wynikający z ich ustawień.
Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z
naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i
bezproblemową nawigację.
Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia
cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej.
§3
Postanowienia dodatkowe

1. Kołowrotki zastrzegają sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki Prywatności.
2. Zasady określone w Polityce Prywatności podlegają prawu polskiemu.
3. Polityka Prywatności wchodzi w życie z dniem 20.05.2018 r.

