Polityka prywatności serwisu www.fpdancecamp.com
1. Administratorem danych oraz Operatorem Serwisu www.fpdancecamp.com (zwany dalej „Serwisem”) i jest Karol
Niecikowski Fair Play Art zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki a także w Rejestrze organizatorów turystyki i
pośredników turystycznych pod nr 04/12 . Dane adresowe i kontaktowe: al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 10 lok.
137, 15-111 Białystok NIP: 7191447513 Regon: 200409875
2. Niektóre funkcje Serwisu dostępne są także pod domeną www.fairplayregister.com. Podlegają one tym samym
zapisom niniejszej Polityki Prywatności, co treści zawarte na www.fpdancecamp.com.
3. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
a. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.
b. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. „ciasteczka").
c. Poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego.
d. W przypadku dokonania zakupów i procesu rejestracji w Serwisie poprzez gromadzenie następujących danych
osobowych: imię, nazwisko, data urodzenia, nazwa firmy, adres zameldowania, adres korespondencyjny,
adres e-mail, numer telefonu. Podanie powyższych danych jest dobrowolne lecz zarazem konieczne do
dokonania rejestracji i zakupu w ramach Serwisu.
4. Informacje w formularzach.
a. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.
b. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
c. Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika.
d. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu
dokonania procesu obsługi zgłoszenia zakupowego lub kontaktu handlowego.
e. Dane przetwarzane są także:
- w celach podatkowych i rachunkowych,
- w celu obsługi próśb przekazywanych działowi obsługi użytkownika oraz przez formularz kontaktowy w
sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy,
- w celu organizacji konkursów oraz akcji promocyjnych, w których użytkownicy wyrazili zgodę na udział.
f.
Za zgodą użytkownika dane podane w formularzach mogą zostać udostępnione następującym podmiotom w
celu realizacji zakupionej przez użytkownika usługi:
- FPDC s.c. Karol Niecikowski, Wojciech Blaszko zarejestrowanej w Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej, prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki. Dane adresowe i
kontaktowe: al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 10 lok. 137, 15-111 Białystok NIP: 5423231175 Regon:
200775775,
- Dance Events s.c. Wojciech Blaszko, Karol Niecikowski zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej, prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki. Dane adresowe i
kontaktowe: al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 10 lok. 137, 15-111 Białystok NIP: 5423285082 REGON:
368340587
- Fair Play Summit s.c. Karol Niecikowski, Wojciech Blaszko zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i
Informacji o Działalności Gospodarczej, prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki. Dane
adresowe i kontaktowe: al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 10 lok. 137, 15-111 Białystok NIP: 5423285099
REGON: 368340127
oraz innym podmiotom, w tym firmie ubezpieczeniowej, operatorowi transportu autokarowego, hotelom oraz
kontrahentom.
5. Sprzeciw przeciwko przetwarzaniu danych.
Użytkownik ma prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, gdy:
a. przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów
statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazł,
b. dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.
6. Usunięcie danych
Każdy użytkownik ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo
sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Z uprawnień tych można skorzystać, gdy:
a. w odniesieniu do żądania sprostowania danych: dane użytkownika są nieprawidłowe lub niekompletne;
b. w odniesieniu do żądania usunięcia danych: dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały
zebrane przez operatora Serwisu; zostanie cofnięta zgodę na przetwarzanie danych; zostanie zgłoszony
sprzeciw wobec przetwarzania danych; dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być
usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w
związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku;
c. w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: dane są nieprawidłowe – użytkownik może
żądać ograniczenia przetwarzania danych na okres pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych; dane
będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale użytkownik nie chce, aby zostały usunięte; dane nie będą już
potrzebne Operatorowi Serwisu, ale będą potrzebne użytkownikowi do obrony lub dochodzenia roszczeń;
d. w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie danych użytkownika odbywa się na podstawie
jego zgody lub zawartej z nimi umowy, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.
Użytkownik ma prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez Operatora Serwisu danych osobowych do
organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor
Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem email: office@fpdancecamp.com
7. Informacja o plikach cookies.
a. Serwis korzysta z plików cookies.
b. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które
przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron
internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą,czas
przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

c.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu plikicookies oraz uzyskującym
do nich dostęp jest operator Serwisu.
d. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
- tworzenia statystyk, które pomagają zrozumie, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron
internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
- utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu.
e. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz
„stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” sąplikami tymczasowymi, które przechowywane są w
urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub
wyłączeniaoprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu
końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez
Użytkownika.
f.
Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie
dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniukońcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą
dokonać zmiany ustawień w tymzakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies.
Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera
pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
g. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach
internetowych Serwisu.
h. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być
również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
i.
Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie
wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics
j.
Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególnościsieć Google, do wyświetlenia
reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować
informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
k. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez siećreklamową Google użytkownik
może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia:
https://www.google.com/ads/preferences/
8. Logi serwera.
a. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są
wykorzystywane wyłącznie w celu administrowaniaserwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej
obsługi świadczonych usług hostingowych.
b. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
- czas nadejścia zapytania,
- czas wysłania odpowiedzi,
- nazwa stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
- informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
- adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (refererlink) – w przypadku gdy przejście do
Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
- informacje o przeglądarce użytkownika,
- informacje o adresie IP.
c. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
d. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.
9. Udostępnienie danych.
a. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.
b. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenieza zgodą tej osoby.
c. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na
podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.
10. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?
a. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że
wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnychdla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania
preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron
www.
b. W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkęinternetową/ system i postępuj
zgodnie z instrukcjami:

-

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/pl-pl/kb/196955

-

Opera: http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl
Safari: https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=pl_PL
Firefox:
https://support.mozilla.org/pl/kb/W%C5%82%C4%85czanie%20i%20wy%C5%82%C4%85czanie%20obs
%C5%82ugi%20ciasteczek
Android: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl
Safari (iOS): https://support.apple.com/pl-pl/HT1677
Windows
Phone:
browser-settings

- Blackberry:

http://www.windowsphone.com/pl-pl/how-to/wp7/web/changing-privacy-and-other-

http://docs.blackberry.com/en/smartphone_users/deliverables/32004/Turn_off_cookies_in_the_browser_6
0_1072866_11.jsp

