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POLITYKA   OCHRONY   PRYWATNOŚCI   SPORTFOLIO.PL 

 

 

 

I. Zasady ogólne 

 

1.1. Właściciel serwisu SportFolio.pl, jako Administrator Danych Osobowych, przykłada 

ogromną wagę do kwestii prywatności Użytkowników serwisu, dbając o bezpieczeństwo 

umieszczonych w serwisie danych. Dane te są chronione i zabezpieczone przed dostępem 

osób nieupoważnionych. 

 

1.2. Dane osobowe są przetwarzane przez serwis SportFolio.pl w sposób zgodny z 

obowiązującymi przepisami prawa na zasadach określonych w niniejszym dokumencie. 

Serwis SportFolio.pl przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do prawidłowej 

realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną. SportFolio.pl  przetwarza dane osobowe 

Użytkownika, za jego zgodą, w zakresie szerszym, niż jest to wymagane przy rejestracji 

Użytkownika. 

 

1.3. Należy również pamiętać, iż serwis SportFolio.pl ma charakter otwarty, a jedną z 

głównych usług serwisu jest możliwość publikowania i rozpowszechniania przez 

Użytkowników informacji o sobie oraz Klubach i Drużynach w Profilach serwisu. W związku 

z tym, dane umieszczone przez Użytkownika są powszechnie dostępne dla wszelkich 

podmiotów korzystających z sieci internet oraz mogą być indeksowane przez wyszukiwarki. 

 

1.4. Udostępnione przez Użytkownika dane są przetwarzane w celach związanych z 

korzystaniem z usług serwisu SportFolio.pl i za zgodą Użytkownika mogą być przetwarzane 

w celach statystycznych oraz marketingowych. 

 

1.5. Właściciel serwisu SportFolio.pl zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji 

dotyczących Użytkowników serwisu właściwym organom bądź osobom trzecim, które 

zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz 

zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. Poza przypadkami wskazanymi w zdaniu 

poprzednim informacje dotyczące Użytkowników serwisu nie zostaną ujawnione żadnej 

osobie trzeciej, bez zgody Użytkownika. 

 

 

 

II. Dane osobowe – prawo do weryfikacji, modyfikacji oraz usunięcia danych 
 

2.1. Użytkownik serwisu SportFolio.pl w każdej chwili ma prawo do wglądu, aktualizacji 

oraz usunięcia zamieszczonych przez siebie danych w serwisie. W celu uniknięcia powtórnej 

rejestracji Użytkowników, których Profile w serwisie zostały zablokowane lub usunięte z 

powodu niedozwolonego korzystania z usług serwisu, właściciel serwisu SportFolio.pl ma 

prawo odmówić usunięcia danych koniecznych do zapobieżenia ponownej rejestracji. 

Odmowa usunięcia tych danych ma umocowanie prawne w postaci art. 19 ust. 2 pkt 3 w 

związku z art. 21 ust .1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą 

elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). 
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III. Dane wymagane podczas rejestracji 

 

3.1.W trakcie rejestracji w serwisie SportFolio.pl konieczne jest podanie w formularzu 

rejestracyjnym następujących danych Użytkownika: imię, nazwisko, login, adres email, hasło, 

data urodzenia, płeć, rodzaj profilu. 

 

3.2. W trakcie rejestracji konieczne jest również przeczytanie oraz akceptacja Regulaminu. 

 

IV. Dane wyświetlane w Profilu 

 

4.1. W Profilach Użytkowników wyświetlane są wszystkie dane uzupełnione w trakcie 

rejestracji, oprócz adresu email, loginu oraz hasła. 

Dodatkowo wyświetlane są inne dane, podawane przez Użytkownika, opcjonalnie, w Profilu. 

 

 

V. Pliki cookies oraz logi systemowe 
 

5.1. Serwis SportFolio.pl wykorzystuje pliki cookies w celu ułatwienia korzystania z 

poszczególnych funkcji serwisu oraz w celu zbierania danych o oglądalności serwisu. 

Wyłączenie w przeglądarce internetowej funkcjonalności plików cookies przez Użytkownika 

może spowodować brak możliwości korzystania z niektórych funkcjonalności serwisu. 

 

5.2. Pliki typu cookie mogą być umieszczane i odczytywane w wyszukiwarkach 

użytkowników przez osoby trzecie, które mogą również używać sygnalizatorów (tzw. web 

beacons) w celu gromadzenia informacji  podczas przekazywania reklam do serwisu 

SportFolio.pl. 

 

5.3. Logi systemowe oraz zawarte w nich informacje wynikające z ogólnych zasad połączeń 

internetowych są wykorzystywane przez serwis SportFolio.pl w celach administracyjnych 

oraz technicznych związanych  z poprawnym funkcjonowaniem serwisu. Informacje te są 

również zbierane w celach statystycznych wykorzystywanych do badania ruchu na stronach 

serwisu. 

 

5.4. Serwis SportFolio.pl korzysta z zewnętrznego analizatora ruchu w celach techniczno-

administracyjnych dla własnych potrzeb. 

Zbierane są natomiast dane dotyczące nietypowych zdarzeń, niestandardowych prób dostępu, 

nieautoryzowanych zapytań do bazy danych i temu podobne, w celu ochrony przed 

włamaniami. 

 

 

VI. Odsyłacze do innych stron internetowych 

 

6.1. Serwis SportFolio.pl nie odpowiada za politykę ochrony prywatności oraz za treści 

innych stron internetowych, do których przekierowują linki zamieszczane przez 

Użytkowników w serwisie SportFolio.pl. Pełną odpowiedzialność za treści znajdujące się na 

stronach, do których przekierowują zamieszczone w serwisie SportFolio.pl linki ponosi 

Użytkownik, który je zamieszcza w SportFolio.pl. 
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VII. Wiadomości wysyłane do Użytkowników 
 

7.1. Właściciel serwisu SportFolio.pl zastrzega sobie prawo do wysyłania wiadomości 

elektronicznych do wszystkich Użytkowników serwisu zarówno na wewnętrzną pocztę 

serwisu, jak i na adres e-mail Użytkownika podany podczas rejestracji w serwisie 

SportFolio.pl. Wiadomości te mogą dotyczyć zarówno istotnych zmian dokonanych w 

serwisie, jak i treści o charakterze komercyjnym, zwłaszcza reklam i innych treści o 

charakterze informacji handlowej. 

 

VIII. Przetwarzanie danych osobowych (RODO). 

 

8.1 25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie 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 (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” 

lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”).  

W związku z powyższym informujemy, że Twoje dane osobowe zamieszczone w serwisie 

SportFolio.pl będą przetworzone na następujących zasadach: 

8.2 Przetwarzane będą dane osobowe, które są gromadzone w ramach korzystania przez 

Ciebie z naszego serwisu, w tym zapisywane w plikach cookies, które są instalowane 

na naszych stronach przez nas oraz naszych Zaufanych Partnerów (lista Zaufanych Partnerów 

– patrz 8.6). 

8.3 Administratorem Twoich danych osobowych będzie Atrium Media z siedzibą w 

Warszawie, oraz nasi Zaufani Partnerzy (lista Zaufanych Partnerów – patrz 8.6). 

8.4 Klikając przycisk "Zgadzam się" wyrażasz zgodę na przetwarzanie, w tym 

profilowanie przez Atrium Media oraz naszych Partnerów, Twoich danych osobowych 

zapisanych w Twoim profilu oraz w plikach cookies stosowanych w serwisie SportFolio.pl 

przez Atrium Media i Partnerów w celu marketingowym, obejmującym analitykę w celach 

marketingowych oraz wyświetlanie spersonalizowanych ofert, reklam i innych usług w 

naszym serwisie. 

Informujemy także, że poprzez korzystanie z serwisu SportFolio.pl bez zmiany ustawień 

Twojego oprogramowania/przeglądarki wyrażasz zgodę na zapisywanie plików cookies i im 

podobnych technologii w Twoim urządzeniu końcowym oraz na korzystanie z informacji w 

nich zapisanych w celach dopasowania treści i reklam.  

8.5 Jeśli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych możesz ją zawsze 

cofnąć usuwając profil z naszego serwisu.  

Przysługuje Ci też prawo dostępu do Twoich danych, prawo do ich sprostowania, usuwania, 

prawo do przenoszenia danych, wyrażenia sprzeciwu, prawo do ograniczenia przetwarzania. 

Takie zgłoszenie możesz wysłać na adres: admin@sportfolio.pl Przysługuje Ci także prawo 

do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym będzie Prezes Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 
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8.6 Lista Zaufanych Partnerów, z którymi współpracuje SportFolio.pl 

 - Google.com (analityka) 

 - Home.pl (serwery) 

 - Cimedia.pl (developement) 

 

 


