Polityka Prywatności
serwisu http://granitgym.pl
1. INFORMACJE OGÓLNE .
1.

Operatorem Serwisu http://granitgym.pl jest Granit Gym Marta i Michał Dąbrowscy
Spółka Cywilna, ul. M. Reja 14/6, 50-354 Wrocław, NIP: 898 220 97 10

2. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach
w następujący sposób:
a. Poprzez

zapisywanie

w

urządzeniach

końcowych

pliki

cookie

(tzw.

"ciasteczka"). Są to niewielkie, nieszkodliwe pliki tekstowe, zapisywane przez
Twoją przeglądarkę na komputerze. Strona internetowa wykorzystuje pliki
cookie m.in. aby zbierać dane dotyczące ruchu na stronie internetowej, które
wykorzystywane są w celu dostosowania oferty do potrzeb użytkowników.
Nie musisz obawiać się o swoja prywatność, ponieważ pliki cookie zawierają
wyłącznie anonimowe informacje.
b. Poprzez korzystanie z Google Analytics, narzędzia firmy Google Inc. („Google”)
służącego do analizy stron internetowych. Google Analytics także używa tzw.
ciasteczek, czyli plików tekstowych zapisywanych na Twoim komputerze,
które umożliwiają analizę tego, w jaki sposób korzystasz ze strony
internetowej. Zebrane za pomocą ciasteczek informacje są z reguły wysyłane
na serwer Google do USA i tam zapisywane.
3. Niniejsza Polityka jest dokumentem informacyjnym zgodnie RODO – Rozporządzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych).
4. W zakresie danych, będących danymi osobowymi w świetnie przepisów o ochronie
danych osobowych, administratorem danych jest Operator Serwisu.
5. Wszelkie pytania prosimy kierować na adres: info@granitgym.pl.

2. INFORMACJA O PLIKACH COOKIES .
1.

Serwis korzysta z plików cookies.

2. 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. Pliki tego rodzaju
zazwyczaj

zawierają

nazwę

strony

internetowej,

z

której

pochodzą,

czas

przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki
cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu lub podmioty z nim
współpracujące.
4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
a. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy
Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich
struktury i zawartości;
b. określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych
materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
5. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa)
zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu
końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu 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.
6. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności
dostępne na stronach internetowych Serwisu.
7. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i
wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu
reklamodawców oraz partnerów, a także operatorów płatności.
8. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady
korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony
prywatności Google Analytics.
9. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć
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.
10. 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.com/ads/preferences/

