
Polityka prywatności aplikacji Zapisy.info  

Dbamy o Twoją prywatnośd i chcemy, abyś w czasie korzystania z naszej aplikacji czuł się komfortowo. 
Dlatego też poniżej prezentujemy Tobie najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania przez nas 
Twoich danych osobowych oraz plikach cookies, które są wykorzystywane przez nas. Informacje te zostały 
przygotowane z uwzględnieniem RODO, czyli ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.  

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH 

M GROUP Sebastian Miotk, ul. Gdyoska 1a 83-330 Żukowo, NIP: 5892033513 
rejestracja@zapisy.info 
 
DANE OSOBOWE I PRYWATNOŚD 

Jeśli zamierzasz założyd konto Użytkownika oraz korzystad z naszych usług, zostaniesz poproszony o 
podanie nam Twoich danych osobowych. Twoje dane przetwarzane są przez nas we wskazanych poniżej 
celach. 

Cel przetwarzania: 

W zależności od tego, na co się zdecydujesz, może to byd:  

 realizacja usług w aplikacji, 

 marketing bezpośredni, mogący polegad na przesyłaniu lub wyświetlaniu spersonalizowanych reklam, 

 przesyłanie newsletter. 

Podstawa przetwarzania danych: 

W zależności od podejmowanych czynności, mogą to byd: 

 Twoja zgoda wyrażona w aplikacji– jeśli zdecydujesz się na jej wyrażenie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) 

 umowa świadczenia usług lub działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 
ust. 1 lit. b RODO) 

 prawnie uzasadniony interes, polegający na prowadzeniu marketingu bezpośredniego (art. 6 ust. 1 lit. f 
RODO) 

Podanie danych: 

 dobrowolne, ale może byd konieczne do zawarcia umowy 

Skutek niepodania danych: 

W zależności od celu, w jakim dane są podawane:  

 brak możliwości zarejestrowania się w aplikacji 

 brak możliwości korzystania z opcji aplikacji, 

 brak możliwości wzięcia udziału w wydarzeniu. 

Możliwość cofnięcia zgody: 

 w każdej chwili (Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody pozostaje zgodne z 
prawem) 
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OKRES PRZETWARZANIA 

Dane osobowe zawodników przechowywane są w bezpieczny sposób przez cały czas  

istnienia aplikacji Zapisy.info. Dane zostaną usunięte jedynie na wniosek zawodnika/użytkownika, który 
chce „byd zapomnianym”. 

 

BEZPIECZEOSTWO DANYCH 

Przetwarzając Twoje dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi 
przepisami prawa, w tym stosujemy szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.  

 

TWOJE UPRAWNIENIA 

Ponadto przysługuje Ci prawo żądania: 

 dostępu do Twoich danych osobowych, 

 ich sprostowania, 

 usunięcia lub 

 ograniczenia przetwarzania, 

 żądania przeniesienia danych do innego administratora. 

A także prawo: 

 wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych: 

 z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących 
Ciebie danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie 
uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora), w tym profilowania na 
podstawie tych przepisów, 

 jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym 
profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem 
bezpośrednim. 

Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz skorzystad ze swoich praw.  

Jeśli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z  prawem, możesz złożyd skargę do organu 
nadzorczego 

 

 

 

CIASTECZKA 

Portal korzysta z plików cookies. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w 
szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu koocowym Użytkownika portalu i 
przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony 
internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu koocowym oraz unikalny numer. 

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu koocowym Użytkownika portalu pliki cookies oraz uzyskującym 
do nich dostęp jest administrator aplikacji.  

Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach: 

 tworzenia statystyk, które pomagają zrozumied, w jaki sposób Użytkownicy Portalu  
korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;  



 utrzymanie sesji Użytkownika portalu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na 
każdej podstronie portalu ponownie wpisywad loginu i hasła;  

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

W ramach portalu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz 
„stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w 
urządzeniu koocowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia 
oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu 
koocowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia 
przez Użytkownika. 

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie 
dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu koocowym Użytkownika. Użytkownicy portalu 
mogą dokonad zmiany ustawieo 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. Aby dowiedzied się, jak zarządzad plikami 
cookies, w tym jak wyłączyd ich obsługę w Twojej przeglądarce, możesz skorzystad z pliku pomocy Twojej 
przeglądarki. Z informacjami na ten temat możesz zapoznad się wciskając klawisz F1 w przeglądarce.  

 

USŁUGI ZEWNĘTRZNE / ODBIORCY DANYCH 

W związku z naszym Sklepem korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych, którym mogą byd 
przekazywane Twoje dane (wyłącznie w celach wskazanych w niniejszej polityce).  

Poniżej znajduje się lista możliwych odbiorców Twoich danych:  

 Dostawca płatności 

 Organizator danej imprezy 

 Osoby współpracujące z nami na podstawie umów cywilnoprawnych, wspierające naszą bieżącą działalnośd 

 Dostawca oprogramowania  

 Podmiot zapewniający system mailingowy 

 Podmiot zapewniający usługi marketingowe 

 Podmiot ułatwiający optymalizację  

 Portale społecznościowe 

 Podmiot zapewniający nam wsparcie techniczne 

 Firma hostingowa 


