
Polityka ochrony prywatności oraz cookies

Sklep  Internetowy  dla  prawidłowego  funkcjonowania  pozyskuje  za  pośrednictwem  działania  systemów
elektronicznych w tym za pośrednictwem działań zautomatyzowanych informacje o użytkownikach Sklepu
Internetowego (Klientach) oraz Ich działaniach poprzez następujące działania: 

a. analizę informacji dobrowolnie wprowadzanych przez Klientów.

b. zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookies (tzw. "ciasteczka").

c. gromadzenie logów serwera

I. funkcjonalności formularzy

1. Sklep Internetowy zbiera informacje podane dobrowolnie przez Klienta – np. nazwa Klienta, adres
dostawy, ilość i rodzaj zamówionego Towaru

2. zapisaniu mogą podlegać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP)

3. podane przez Klienta informacje przetwarzane są wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia
oraz związanej z tym płatności (m.in. operatorzy płatności, firmy kurierskie, wystawienie faktury
Vat). Podane informacje nie są wykorzystywane w celach marketingowych i promocyjnych

II. pliki cookies

1. Sklep Internetowy korzysta z plików cookies.

2. Poprzez  piki  “cookies”  należy  rozumieć  dane  informatyczne  przechowywane  w  urządzeniach
końcowych użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. W szczególności
są  to  pliki  tekstowe,  zawierające  nazwę  strony  internetowej,  z  której  pochodzą,  czas
przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. 

3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Klienta pliki cookies oraz uzyskującym do
nich dostęp jest operator Sklepu Internetowego.

4. Pliki cookies mogą być wykorzystywane w następujących celach:

a. konfiguracji serwisu

b. dostosowania  zawartości  stron  internetowych do  preferencji  Klienta  oraz  optymalizacji
korzystania ze stron internetowych 

c.  zapamiętania ustawień wybranych przez Klienta i personalizacji interfejsu Klienta, np. w
zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Klient

d. zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści

e. uwierzytelniania Klienta w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie

f. poprawnej  konfiguracji  wybranych  funkcji  Sklepu  internetowego,  umożliwiającej  w
szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki;



g. optymalizacji i zwiększenia wydajności usług �świadczonych przez administratora

h. dostosowania zawartości Sklepu internetowego do preferencji Klienta oraz optymalizacji
korzystania  ze  stron  internetowych.  W  szczególności  pliki  te  pozwalają  rozpoznać
podstawowe parametry urządzenia Klienta i odpowiednio wyświetlić stronę internetową,
dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

i. poprawnej  obsługi  programu  partnerskiego,  umożliwiając  w  szczególności  weryfikację
�źródeł przekierowań Klientów na strony internetowe Sklepu internetowego oraz Spółki

j. tworzenia anonimowych statystyk z wyłączeniem możliwości identyfikacji użytkownika,
które pomagają zrozumieć, w jaki  sposób Klienci  korzystają  ze stron internetowych, co
umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

k. nawiązywanie i utrzymanie sesji Klienta  (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi
na każdej podstronie Sklepu Internetowego ponownie wpisywać loginu i hasła;

l. dopasowania  zawartości  strony  internetowej  do  preferencji  Klienta,  przede  wszystkim
celem  określenia  urządzenia  na  którym  wyświetlane  są  informacje  oraz  dopasowania
wyświetlanych informacji do tego urządzenia

m. określania  profilu  użytkownika  w celu  wyświetlania  mu  dopasowanych  materiałów  w
sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.

5. W ramach Sklepu Internetowego raz Strony internetowej 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  Klienta  do  czasu
wylogowania,  opuszczenia  Sklepu  Internetowego  i/lub  Strony  Internetowej  lub  wyłączenia
oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu
końcowym Klienta przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia
przez Klienta. Mechanizm cookies nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani
żadnych informacji poufnych z urządzenia Klienta

6. Oprogramowanie  do  przeglądania  stron  internetowych  (przeglądarka  internetowa)  zazwyczaj
domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Klienta. Klienci
mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie.  Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie
plików  cookies.  Możliwe  jest  także  automatyczne  blokowanie  plików  cookies  Szczegółowe
informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej. Klient ma
możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego urządzenia – może to
prowadzić do ograniczenia dostępnych funkcjonalności.

7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na
stronach internetowych Sklepu Internetowego oraz Strony Internetowej.

8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Klienta i wykorzystywane mogą być również
przez  współpracujących  z  operatorem  Sklepu  Internetowego  oraz  Strony  internetowej
reklamodawców oraz partnerów.

9. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z
plików cookies wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics

10. Pliki  cookies  mogą  być  wykorzystane  przez  sieci  reklamowe,  w szczególności  sieć  Google,  do
wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki Klient korzysta ze Sklepu Internetowego

http://www.google.pl/intl/pl/analytics/privacyoverview.html


oraz Strony internetowej. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika
lub czasie pozostawania na danej stronie.

11. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google
użytkownik może przeglądać i  edytować informacje  wynikające z plików cookies  przy pomocy
narzędzia: https://www.google.pl/intl/pl/policies/privacy/.

III. logi serwera.

1. Informacje  o  niektórych  zachowaniach Klientów podlegają  logowaniu  w warstwie  serwerowej.
Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia
jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.

2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:

a. czas nadejścia zapytania,

b. czas wysłania odpowiedzi,

c. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,

d. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,

e. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Klienta (referer link) – w przypadku gdy
przejście do Sklepu internetowego lub Strony internetowej nastąpiło przez odnośnik,

f. informacje o przeglądarce Klienta,

g. Informacje o adresie IP.

3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.

4. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

IV. udostępnienie danych.

1. dane podane przez Klienta nie  są  udostępniane podmiotom trzecim (poza sytuacjami opisanych
powyżej) z wyłączeniem sytuacji gdy obowiązek taki wynika z przepisów prawa (np. na żądanie
uprawnionych organów Policji, Prokuratury etc.) 

V. zarządzanie plikami cookies

1. Jeśli  Klient  nie  chce  otrzymywać  plików  cookies,  może  zmienić  ustawienia  przeglądarki.
Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania,
bezpieczeństwa, utrzymania preferencji Klienta może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może
uniemożliwić korzystanie ze stron www.

https://www.google.pl/intl/pl/policies/privacy/


VI. zabezpieczenie danych osobowych

1. Spółka podejmuje wszelkie przewidziane prawem starania celem zabezpieczenia bezpieczeństwa
danych osobowych Klientów –  w każdym przypadku gdy jest  do wymagane przepisami  prawa
przesyłane  droga  elektroniczną  dane  są  szyfrowane,  Spółka  stosuje  również  inne  metody
zabezpieczania danych osobowych (m.in. hasła dostępu, firewall, programy antywirusowe i inne). 

2. Administratorem danych jest Spółka tj: Sportkonsulting spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i
wspólnicy spółka  komandytowa z  siedzibą  przy ul.  Św.  Gertrudy 8/2,  31-046 Kraków,  nr KRS
0000493056, nr NIP 6762471787, nr REGON 123017235

VII. modyfikacje oraz usuwanie danych osobowych

1. Zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami,  w  szczególności  zgodnie  z  ustawą  o  ochronie  danych
osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r Spółka gwarantuje Klientom możliwość realizowania praw
przewidzianych  przywołaną  ustawą.  Klienci  w  szczególności  mogą  kontrolować,  zmieniać,
poprawiać oraz usuwać swoje dane osobowe którymi dysponuje Spółka. 

2. W celu  skorzystania  w  powyższych  możliwości  prosimy  o  kontakt  telefoniczny,  mailowy  lub
pisemny. 


