Polityka prywatności serwisu LepszyTrener.pl

Szanujemy Twoje prawo do prywatności. W tym miejscu możesz zapoznać się z
naszym stanowiskiem odnośnie zbierania, przetwarzania i wykorzystywania
informacji o użytkownikach.

25 maja 2018 roku wchodzi w życie europejskie rozporządzenie o ochronie
danych osobowych (RODO). W związku z tym potrzebujemy zgód na zbieranie i
przetwarzanie danych osobowych od wszystkich naszych użytkowników.
Zgodę wyraża się dobrowolnie i można ją cofnąć w dowolnym momencie.
Serwis LepszyTrener.pl korzysta z technologii plików cookies. Pomagają nam one
w świadczeniu usług internetowych oraz zabezpieczeniu i usprawnieniu działania
portalu. Pozwalają na personalizację materiałów i treści, dostosowywanie reklam
oraz pomiar ich skuteczności. Ich zadaniem jest również dbanie o bezpieczeństwo
i komfort użytkowników.
Zebrane przez nas dane będą przetwarzane do czasu posiadania udzielonej
zgody. W każdej chwili możesz żądać od administratora serwisu dostępu do
Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania. Przysługuje Ci także prawo do przeniesienia danych oraz prawo do
wniesienia skargi do organu nadzorczego - GIODO.
Powyższe uprawnienia przysługują także w przypadku prawidłowego
przetwarzania danych przez administratora i nie mają wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej
wycofaniem.
Jakie informacje zbiera i przetwarza serwis LepszyTrener.pl?
Dopóki nasz użytkownik sam o tym nie zadecyduje – dopóty pozostaje
anonimowy.
Informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) wynikające z ogólnych
zasad połączeń realizowanych w Internecie są wykorzystywane przez nas w
celach technicznych, związanych z administracją naszym serwerem. Informacje o
adresach IP są wykorzystywane także do zbierania ogólnych, statystycznych
informacji demograficznych (np. o lokalizacji połączenia).
Założenie konta w serwisie LepszyTrener.pl wymaga wypełnienia formularza
rejestracyjnego. Podaje się w nim informacje personalne (np. imię, nazwisko),
kontaktowe (np. adres e-mail) oraz informacje demograficzne (np. wiek, płeć,
miejscowości).
Informacje podane w formularzu są przez nas wykorzystywane do niezbędnych
kontaktów z naszymi użytkownikami. Dzięki nim możemy również dostosować
prezentowane przez nas treści oraz reklamy do potrzeb i zainteresowań
użytkowników serwisu. Dane demograficzne mogą być także wykorzystywane w
celach tworzenia statystyk (np. w porównaniu z danymi zebranymi dzięki plikom
cookies). W ten sposób możemy stale podnosić jakość świadczonych przez nas

usług oraz lepiej zaspokajać preferencje użytkowników serwisu. Zgromadzone
przez nas dane przechowujemy przez miesiąc.
W jaki sposób chronione są informacje?
Rejestracja i logowanie w serwisie LepszyTrener.pl jest zabezpieczona przy
pomocy protokołu SSL. Ma on na celu zwiększenie ochrony transmisji danych w
sieci. Przechowywanie i przetwarzanie danych przez serwis LepszyTrener.pl
odbywa się z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa regulowanych
przepisami polskiego prawa.

Czy podane informacje osobiste są udostępniane innym podmiotom?

Serwis LepszyTrener.pl umożliwia publikowanie treści publicznie dostępnych (np.
komentarzy). Każdy użytkownik serwisu może jednak decydować o tym, czy
publikuje treść anonimowo, czy też po zalogowaniu.
Uzyskane informacje przez serwis LepszyTrener.pl mogą służyć do tworzenia
zestawień statystycznych oraz udostępniania ich innym podmiotom (partnerom).
W zestawieniu nie występują dane umożliwiające identyfikację użytkowników.
Prawo do wglądu, poprawienia i usunięcia informacji o użytkowniku
Każdy użytkownik serwisu może modyfikować własne dane po zalogowaniu się.
Jeśli użytkownik uznaje takie rozwiązanie za niewystarczające, może zgłosić
prośbę modyfikacji danych pod adres kontakt@lepszytrener.pl
Prawo wyboru
Każdy użytkownik serwisu LepszyTrener.pl ma prawo do wybrania ilości
udostępnianych serwisowi informacji. Jedynie rejestracja i logowanie, newsletter
oraz akceptacja plików cookie wymagają przesłania danych. Zawsze jest to
dobrowolna decyzja użytkownika i może on w każdej chwili zrezygnować i usunąć
swój profil z serwisu.

Dbamy o najwyższą jakość ochrony zbieranych przez nas informacji. Z tego tytułu
zastrzegamy sobie prawo do zmiany polityki prywatności oraz każdorazowego
poinformowania o tym użytkowników, gdy taka zmiana nastąpi.
W razie pytań odnośnie polityki ochrony danych osobowych wszelkie uwagi i
opinie prosimy kierować pod adres kontakt@lepszytrener.pl

