TWOJE PRAWA
Podczas korzystania z naszej strony internetowej, przesyłając nam swoje dane osobowe,
użytkownik uzyskuje pewne prawa na mocy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
(RODO) i innych przepisów. W zależności od podstawy prawnej przetwarzania Twoich
danych osobowych, możesz mieć niektóre lub wszystkie z następujących praw:
●
●
●
●
●

prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania,
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
prawo do przenoszenia danych,
prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu,
jeżeli użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził,
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem
danych osobowych przez Administratora czyli Rock and Run Distribution

INFORMACJE, KTÓRE ZBIERAMY
Ogólnie rzecz biorąc, kontrolujesz ilość i rodzaj informacji, które przekazujesz nam podczas
korzystania z naszych stron internetowych.

NASZA PODSTAWA PRAWNA DO ZBIERANIA I
PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Nasza podstawa prawna do gromadzenia i przetwarzania Twoich Danych Osobowych przy
rejestracji na wydarzenia, które organizujemy.
Twoje dane zbieramy w celu realizacja umowy pomiędzy nami a użytkownikiem (np.
zaakceptowane regulaminy), w tym również zapewnianie bezpieczeństwa świadczonych
usług.
Twoje dane zbieramy również do pomiarów statystycznych i marketingu własnego. Wszystko
po to aby nasze wydarzenia były organizowane na coraz wyższym standardzie.
Do czasu wygaśnięcia umowy (dane mogą być nadal wykorzystywane, jednak tylko w
przypadku gdy jest to dozwolone lub wymagane przez obowiązujące prawo)
Do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu
Do czasu wycofania zgody

CO DZIEJE SIĘ, JEŚLI NIE DAJESZ SWOICH
DANYCH OSOBOWYCH

Jeśli nie dostarczysz nam wystarczających danych osobowych, możemy nie być w stanie
zrealizować naszej umowy. Możesz jednak uzyskać dostęp do niektórych części naszych
witryn i z nich korzystać bez podawania nam swoich danych osobowych.

ZBIERAMY TWOJE DANE OSOBOWE W
NASTĘPUJĄCY SPOSÓB:
INFORMACJE AUTOMATYCZNE
Automatycznie odbieramy informacje z Twojej przeglądarki lub urządzenia mobilnego.
Informacje te mogą obejmować nazwę strony internetowej, z której użytkownik wszedł na
naszą stronę internetową, jeśli taka istnieje, jak również nazwę strony internetowej
odwiedzanej po opuszczeniu naszej witryny internetowej, nazwę dostawcy usług
internetowych, typ przeglądarki internetowej, typ urządzenia mobilnego, systemu
operacyjnego komputera i danych o aktywności użytkownika podczas korzystania z naszej
witryny. Wykorzystujemy wszystkie te informacje do analizy trendów wśród naszych
użytkowników, aby pomóc ulepszyć naszą stronę.

PODCZAS KORZYSTANIA Z NASZEGO SERWISU
Kiedy wchodzisz na naszą stronę i korzystasz z niej oraz zgadzasz się na przyjmowanie
plików cookie, niektóre tych plików cookie mogą zawierać Twoje dane osobowe.

PODCZAS REJESTRACJI UŻYTKOWNIKA
Kiedy rejestrujesz się jako użytkownik możemy zebrać niektóre lub wszystkie z
następujących informacji: nazwa użytkownika, adres e-mail, imię, nazwisko, adres
zamieszkania, data urodzenia, nr telefonu, nazwa drużyny, narodowość. Zbieramy też historię
twoich startów w naszych imprezach.
W każdej chwili użytkownik może edytować swoje dane, poza imieniem, nazwiskiem i
adresem e-mail, których edycja jest możliwa tylko i wyłącznie przez Administratora. Można
jej dokonać pisząc prośbę na adres e-mail: kontakt@xrun.io. Pamiętaj, że konta nie można
udostępniać, odsprzedawać czy wykorzystywać do zapisu za jego pomocą osób trzecich.
W naszym serwisie możliwa jest pseudonimizacja swoich danych dzięki czemu osoby, które
nie chcą aby ich dane były widoczne w naszych serwisach mogą tego dokonać pisząc prośbę
na adres e-mail: kontakt@xrun.io. Pseudonimizacja oznacza, że dane użytkownika są
niedostępne publicznie (zamiast imienia i nazwiska wyświetla się „Zawodnik Anonimowy”),
jednak są nadal przechowywane i przetwarzane zgodnie z tą polityką bezpieczeństwa.
Rejestrując się na zawody, użytkownik akceptuje regulamin i wyraża, bądź nie, zgodę na
otrzymywanie sporadycznych informacji marketingowych o przyszłych imprezach
sportowych.

WYNIKI Z ZAWODÓW

Oprogramowanie Scoreingowe
Jest to system, który rejestruje sygnały z transponderów RFID, łączy je z danymi zawodnika i
oblicza wyniki zawodów. Dobczycki Klub Biegacza przekazuje dane osobowe zawodników,
na podstawie umowy powierzenia, potrzebne do poprawnego wygenerowania wyników w
szczególności:






Imię
Nazwisko
Data urodzenia
Miejscowość
Numer telefonu komórkowego

Po zawodach dane te są usuwane z oprogramowania scoeringowego, po uprzedniej
archiwizacji danych na bezpiecznym nośniku.
Po zawodach wyniki są publikowane na stronach Dobczyckiego Klubu Biegacza lub
serwisach firmy świadczącej usługę pomiaru czasu. W wynikach znajdują się następujące
dane osobowe:







Imię
Nazwisko
Rocznik
Miejscowość
Klub
Narodowość

Dane te są dostępne publicznie i dostęp do nich nie jest w żaden sposób ograniczony.
Jednakże korzystając z usługi pseudonimizacji danych (Zawodnik Anonimowy) można je
zastrzec.

OŚWIADCZENIA ZAWODNIKÓW
Podczas rejestracji na zawody w biurze zawodów zbierane są oświadczenia zawodników w
formie papierowej. Oświadczenia są przez nas archiwizowane w bezpiecznym miejscu a po
upływie 2 lat są niszczone.
Oświadczenia zawierają takie dane jak






Imię
Nazwisko
e-mail
numer startowy
numer telefonu

W JAKI SPOSÓB SĄ WYKORZYSTYWANE TWOJE
DANE OSOBOWE

Dobczycki Klub Biegacza gromadzi dane w celu świadczenia usług, dotrzymywania
zobowiązań prawnych oraz ulepszania usług. Nie sprzedajemy, nie wypożyczamy ani nie
udostępniamy danych osobowych użytkownika osobom trzecim w inny sposób niż podany w
niniejszych zasadach ochrony prywatności. Dobczycki Klub Biegacza może wykorzystać te
informacje do:
 Przetwarzanie w celu prawidłowej realizacji usługi.
 Przetwarzania transakcji finansowych.
 Rejestrowania Twoich praw, jeśli dotyczy, do wsparcia technicznego lub innych korzyści,
które mogą być udostępniane zarejestrowanym użytkownikom.
 Odpowiadania na żądania obsługi klienta, pytania i wątpliwości.
 Zarządzania Twoim kontem.
 Przesyłania pożądanych informacji na temat usług.
 Informowania Cię o specjalnych usługach dla Ciebie.
 Zarządzania promocjami i loteriami, w których bierzesz udział, a także informowania Cię
o ich rezultatach.
 Badania, zapobiegania lub podejmowania działań dotyczących nielegalnych czynności
i/lub naruszenia warunków korzystania z usług.
 Spełniania potrzeb rozwoju naszych usług, a także rozwijania naszej witryny, usług i
ofert; oraz

PLIKI COOKIE
Ta strona korzysta z plików cookie. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które mogą być
używane przez strony internetowe w celu zwiększenia wygody korzystania z witryny.
Prawo stanowi, że możemy przechowywać pliki cookie na Twoim urządzeniu, jedynie wtedy,
gdy są one bezwzględnie konieczne do działania naszej strony. W przypadku wszystkich
innych rodzajów plików cookie potrzebujemy Twojej zgody. Niniejsza strona internetowa
używa różnych typów plików cookie. Niektóre pliki cookie są umieszczane przez usługi stron
trzecich, które pojawiają się na naszych stronach.
Używamy plików cookie do dopasowywania treści stron i ich tematyki do Twoich
zainteresowań, w celu zapewnienia większego bezpieczeństwa usług, aby dokonywać
pomiarów, które mają na celu udoskonalanie naszych usług, a także po to, by pokazywać Ci
reklamy dopasowane do Twoich potrzeb i zainteresowań oraz w celu analizowania naszego
ruchu. Udostępniamy informacje na temat korzystania z naszej witryny również naszym
Zaufanym Partnerom, którzy mogą łączyć je z innymi informacjami, które im przekazałeś lub
które pobrali podczas korzystania przez Ciebie z innych stron internetowych, czy usług.
Powierzamy przetwarzanie danych osobowych następującym Zaufanym Partnerom:
Zaufany Partner
Google Inc.
Androbit

Cel przetwarzania
Dopasowanie reklam, zbieranie informacji o zachowaniu użytkownika,
Social Media. https://policies.google.com/privacy?hl=pl
Świadczenie usługi hostingowej

Firmy świadczące
Świadczenie usługi pomiaru czasu
usługę pomiaru czas

NASZE WYKORZYSTANIE PLIKÓW COOKIES
Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie. Plik cookie to niewielka część danych
lub plik tekstowy pobrany na komputer lub urządzenie mobilne po uzyskaniu dostępu do
określonych witryn internetowych. Pliki cookie mogą zawierać tekst, który może być
odczytany przez serwer sieciowy, który dostarczył Ci plik cookie. Tekst zawarty w ciasteczku
składa się na ogół z sekwencji liter i cyfr, które jednoznacznie identyfikują Twój komputer
lub urządzenie mobilne; może również zawierać inne informacje.
Zgadzając się na użycie plików cookie, dajesz nam i stronom trzecim, z którymi
współpracujemy, uprawnienia do umieszczania, przechowywania i uzyskiwania dostępu do
niektórych lub wszystkich plików cookie na twoim komputerze.

RODZAJE PLIKÓW COOKIE
Pliki cookies można podzielić na trzy grupy :

TYMCZASOWE COOKIES,
czyli informacje umożliwiające podtrzymanie sesji użytkownika do momentu zamknięcia
przeglądarki internetowej. Pliki cookies związane z sesją są jednak niezbędne do świadczenia
usług wymagających logowania i rozpoznawania użytkowników.

STAŁE COOKIES,
są to ciasteczka, których obecność w przeglądarce jest najczęściej świadomą działalnością
webmasterów. Żywotność takich plików (okres ich przechowywania) to zazwyczaj kilka dni,
ale bywa że ustawiane są na kilka miesięcy. Tego typu ciasteczka stosuje się zwykle przy
serwisach, które nie posiadają własnych baz danych a umożliwiają np. personalizację usług
dla swoich użytkowników – np. zapisane kryteria wyszukiwania, układ strony itp. Takie
ciasteczka są niegroźne i nie ingerują w naszą prywatność. Bywa że ciasteczka takie
odgrywają kluczową rolę w świadczeniu usług. Pozyskane w ten sposób dane mogą być
wykorzystywane do pokazywania odpowiedniej reklamy, na którą będziesz bardziej podatny
niż w przypadku innych reklam. Takie zbierane dane mogą być też wykorzystywane w celu
określania profilu użytkowników danego serwisu.

ZEWNĘTRZNE COOKIES,
to informacje zamieszczane przez skrypty innych serwisów internetowych. Wbrew pozorom –
tych ciasteczek znajdziesz najwięcej w różnych serwisach internetowych. Przykładem może
być skrypt Google Analytics, który wykorzystywany jest do monitorowania ruchu na danej
witrynie.

W NASZYM SERWISIE MOŻEMY UŻYWAĆ PLIKÓW
COOKIE DLA:
Zapamiętywania Twoich preferencjach, ustawień i danych logowania
Większość przeglądarek internetowych można ustawić tak, aby wyłączyć korzystanie z
plików cookie. Jeśli jednak wyłączysz pliki cookie, możesz nie mieć dostępu do niektórych
funkcji na naszej stronie internetowej.

ZARZĄDZANIE PLIKAMI COOKIES
Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia używanej
przeglądarki. Ostrzegamy jednak, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla
procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może
utrudnić, a w skrajnych przypadkach uniemożliwić korzystanie ze stron internetowych.

OCHRONA PRYWATNOŚCI GOOGLE ANALYTICS
Nasza strona internetowa wykorzystuje Google Analytics do zbierania informacji o
korzystaniu z naszej strony internetowej. Google Analytics zbiera informacje od
użytkowników, takie jak wiek, płeć, zainteresowania, dane demograficzne, częstotliwość
odwiedzania naszej witryny, odwiedzane przez nich strony i inne witryny, z których
korzystali przed wejściem na naszą stronę. Korzystamy z informacji uzyskanych z Google
Analytics, aby analizować ruch, ulepszać marketing, reklamę i ulepszać naszą witrynę.
Włączyliśmy funkcje reklamowe Google Analytics, takie jak remarketing za pomocą Google
Analytics, raportowania wyświetleń w sieci reklamowej Google, danych demograficznych
Google Analytics i raportów o zainteresowaniach. Google Analytics gromadzi tylko adres IP
przypisany do Ciebie w dniu wizyty na naszej stronie internetowej, a nie imię i inne dane
identyfikacyjne. Nie łączymy informacji zebranych za pomocą Google Analytics z danymi
osobowymi. Mimo że Google Analytics umieszcza stały plik cookie w przeglądarce
internetowej, aby zidentyfikować Cię jako unikalnego użytkownika przy następnej wizycie na
naszej stronie internetowej, plik cookie nie może być używany przez nikogo poza Google.
Google korzysta również z określonych identyfikatorów, aby zebrać informacje na temat
korzystania z naszej witryny. Więcej informacji na temat zbierania i przetwarzania danych
przez Google można znaleźć na stronie https://www.google.com/policies/privacy/partners/
Możesz uniemożliwić Google Analytics korzystanie z Twoich informacji, korzystając z tego
linku: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA (POPRZEZ
E-MAIL)
Kiedy będziemy kontaktować się z Tobą w związku z naszą stroną internetową, użyjemy
adresu e-mail podanego przez Ciebie podczas rejestracji. Możemy również wysyłać do Ciebie
e-maile z informacjami lub ofertami od nas lub naszych Podmiotów Powiązanych, chyba że
zrezygnujesz z otrzymywania takich informacji. Możesz zmienić swoje preferencje dotyczące

kontaktu w dowolnym momencie za pośrednictwem swojego konta lub wysyłając nam e-mail
z prośbą na adres: kontakt@xrun.io

WYMAGANE PRAWEM UJAWNIENIE DANYCH
OSOBOWYCH
Zgodnie z obowiązującym prawem Twoje dane możemy przekazywać podmiotom
uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom lub
organom ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną
podstawę prawną.

ZACHOWANIE I NISZCZENIE DANYCH
OSOBOWYCH
Twoje dane będą przechowywane tak długo, jak długo aktywne będzie aktywne konto, dane
użytkownika będą potrzebne do świadczenia usług lub dopóki jest to wymagane do
wypełnienia naszych zobowiązań prawnych. Aby usunąć konto lub zażądać od nas
zaprzestania wykorzystywania danych osobowych w celu świadczenia usług, należy
skontaktować się z nami pod adresem kontakt@xrun.io. Na wszelkie zapytania odpowiemy w
ciągu 30 dni. Zachowamy dane użytkownika i wykorzystamy je, jeśli będzie to konieczne,
aby stosować się do obowiązku prawnego, rozwiązywać spory lub egzekwować nasze
umowy.

AKTUALIZOWANIE DANYCH OSOBOWYCH
Możesz aktualizować swoje dane osobowe logując się na swoje konto użytkownika na naszej
stronie internetowej. Jeśli będziesz miał problem, możesz skontaktować się bezpośrednio z
nami, korzystając z formularzy kontaktowych lub pisząc na adres e-mail: kontakt@xrun.io , a
my Ci pomożemy. W razie potrzeby możemy jednak przechowywać pewne dane osobowe,
aby egzekwować nasze umowy, czy przestrzegać wszelkich zobowiązań prawnych.

OCHRONA PRAW WŁASNOŚCI PRYWATNEJ OSÓB
TRZECICH
Jeśli na naszej stronie internetowej znajdą się wpisy zawierające informacje na temat innych
osób, musisz upewnić się, że masz zgodę na ich umieszczenie w swoim poście. Chociaż nie
ponosimy odpowiedzialności prawnej za działania naszych użytkowników, usuniemy
wszelkie posty, o których będziemy powiadomieni, jeśli takie wiadomości będą naruszać
prawa do prywatności innych osób.

LINKI DO INNYCH STRON INTERNETOWYCH
Nasza strona internetowa może zawierać linki do innych stron internetowych. Strony te nie są
pod naszą kontrolą i nie podlegają naszej polityce prywatności. Strony te będą
prawdopodobnie miały własne informacje o prywatności. Nie ponosimy odpowiedzialności za

te witryny internetowe i zamieszczamy linki do tych witryn wyłącznie dla Twojej wygody.
Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że korzystanie z tych stron i dostęp do nich odbywa
się wyłącznie na własne ryzyko. Twoim obowiązkiem jest sprawdzenie informacji o
prywatności na tych stronach internetowych, aby zobaczyć, jak traktują Twoje dane osobowe.

OCHRONA PRYWATNOŚCI DZIECI
W naszych zawodach mogą brać udział osoby, które ukończyły 18 lat.

NASZA POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA
Nasza strona internetowa powstała przy użyciu standardowych środków bezpieczeństwa i
narzędzi uwierzytelniających, aby chronić bezpieczeństwo Twoich danych osobowych. My
oraz strony trzecie, które świadczą dla nas usługi, również stosują najlepsze dostępne
techniczne i fizyczne zabezpieczenia w celu ochrony danych osobowych.
Odpowiedzialność za bezpieczeństwo Twoich danych spoczywa jednak również na Tobie.
Musisz chronić login i hasło stosowane do logowania na naszej stronie internetowej i nikomu
go nie udostępniać. Zawsze powinieneś wylogować się z naszej strony internetowej po
zakończeniu korzystania z niej, szczególnie jeśli udostępniasz komputer innej osobie lub
korzystasz z niego w miejscu publicznym.

OCHRONA INFORMACJI OSOBISTYCH
Informacje osobiste zapewniane w celu umożliwienia korzystania z witryny są zabezpieczone
na kilka sposobów.
Dostęp do Twojego profilu jest zapewniany po podaniu hasła oraz unikatowego ID klienta,
wybranego przez Ciebie. Hasło to jest zaszyfrowane. Powinno się stosować silne,
alfanumeryczne hasło, którego nie należy nikomu zdradzać.
Dane osobowe są przechowywane na bezpiecznym serwerze, do którego dostęp posiada
wyłącznie wybrany personel firmy Rock and Run Distribution i wykonawcy używający
odpowiedniego hasła.
Dane te są szyfrowane przy każdym przesyłaniu do Rock and Run Distribution
Dokładamy wszelkich starań, aby chronić przekazywane nam dane osobowe, zarówno
podczas transmisji jak i po ich otrzymaniu. Trzeba jednak pamiętać, że żadna forma przesyłu
danych przez Internet lub metodą przechowywania elektronicznego nie jest w 100%
bezpieczna. Pamiętamy o wrażliwości danych osobowych, które zbieramy, przetwarzamy i
przechowujemy i używamy najnowszych dostępnych narzędzi w celu ich ochrony. Nie
możemy jednak zagwarantować całkowitego bezpieczeństwa.
Pytania związane z zabezpieczeniami naszej strony można wysyłać na adres kontakt@xrun.io

PRZENIESIENIE DANYCH OSOBOWYCH Z UNII
EUROPEJSKIEJ
Dane osobowe, które od Ciebie zbieramy, mogą być przechowywane, przetwarzane i
przesyłane do Stanów Zjednoczonych poprzez zapisanie ich w bazie zlokalizowanej na
serwerze znajdującym się w Stanach Zjednoczonych. Wynika to z faktu, że Administrator
korzysta z systemu hostingowego, którego dostawcą jest podmiot amerykański. Podmiot ten
gwarantuje poufność danych zapisywanych w jego bazach i deklaruje pełną zgodność z
wymogami dyrektywy unijnego Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych
(RODO). Wszędzie tam, gdzie przekazujemy, przetwarzamy lub przechowujemy dane
osobowe, podejmiemy odpowiednie kroki w celu ich ochrony. Wykorzystamy informacje,
które od Ciebie zbieramy, zgodnie z naszą Polityką prywatności. Korzystając z naszej strony
internetowej, usług lub produktów, zgadzasz się na przekazywanie swoich danych osobowych
w sposób opisany w tej sekcji.

ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany Polityki prywatności w dowolnym momencie. Jeśli
zdecydujemy się zmienić niniejszą Politykę prywatności, zamieścimy te zmiany na naszej
stronie internetowej, aby nasi użytkownicy byli zawsze świadomi, jakie informacje zbieramy,
używamy i ujawniamy. Dalsze korzystanie z naszej strony internetowej, po każdej zmianie w
niniejszej Polityce prywatności, będzie stanowić akceptację takiej zmiany.

KTO ADMINISTRUJE DANYMI
Administratorem Twoich danych osobowych jest firma Rock and Run Distribution z siedzibą
na ulicy Półłanki 18/H 30-740 w Krakowie, e-mail: kontakt@xrun.io

PYTANIA DOTYCZĄCE NASZEJ INFORMACJI O
PRYWATNOŚCI
Jeśli masz pytania dotyczące naszej Polityki prywatności, skontaktuj się z nami poprzez adres
e-mail: kontakt@xrun.io

