POLITYKA PRYWATNOŚCI
Stan na dzień 21 czerwca 2013 r.

§ 1 Postanowienia ogólne
1.

Serwis Potrafiszschudnac.pl dokłada najwyższych starań, aby zapewnić bezpieczeństwo danych
osobowych swoich Klientów, które są pozyskiwane w trakcie korzystania z Serwisu.

2.

Administratorem Danych Osobowych w rozumieniu ustawy o Ochronie Danych Osobowych (Dz.
U. 2002 r., nr 101, poz. 926, j.t) jest Business Target Group Polska Sp. z o.o. z siedzibą w
Warszawie ul. Powstańców Śląskich 85 lok. 7, 01-355 Warszawa, NIP 5223002464, zarejestrowana
w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
pod nr KRS 0000445565, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał
zakładowy 100 000 zł, prowadząca serwis PotrafiszSchudnac.pl, dalej jako „Serwis”. Jako
administrator danych osobowych Użytkowników Serwisu możemy w drodze umowy powierzać
przetwarzanie tych danych innym podmiotom, w tym zagranicznym, w trybie art. 31 ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Baza danych została zarejestrowana w GIODO
pod nazwą potrafisz schudnąć – nr zgłoszenia 004955/2013 nr księgi 126720.

3.

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących ochrony danych osobowych przekazywanych podczas
korzystania
z
Serwisu
prosimy
o
wysłanie
wiadomości
e-mail
na
adres
kontakt@potrafiszschudnac.pl

4.

Serwis może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. W razie przekierowania
Użytkownika na strony innych operatorów (w szczególności reklamodawców) Użytkownik
powinien zapoznać się odrębnie z obowiązującą na przedmiotowych stronach polityką prywatności,
która może być inna niż w obowiązująca w naszym Serwisie.

5.

Użytkownik oświadcza, iż wszystkie podawane przez niego dane są prawdziwe.
§ 2 Rodzaj pozyskiwanych danych

1.

Po dokonaniu rejestracji w Serwisie Użytkownik uzyskuje dostęp do rozszerzonych funkcji Serwisu
tj. do własnego konta z ustawieniami profilu (możliwość powiązania konta z Facebookiem), pocztą
wewnętrzną, galerią zdjęć, możliwością zaproszenia znajomych, możliwością kontroli własnych
wymiarów, możliwość dodawania komentarzy pod tekstami, newsletter, możliwość zadania jednego
pytania ekspertowi (na tydzień).

2.

Użytkownik decydując się na dokonanie rejestracji w Serwisie, dobrowolnie podaje swoje imię,
nazwisko, adres poczty elektronicznej oraz fakultatywnie ma możliwość podania swojego numeru
telefonu. Dodatkowo na tym etapie Użytkownik ustanawia swój login i hasło dostępu do Serwisu.

1.

W celu uiszczenia zapłaty za usługi dostępne w Serwisie odpłatnie, konieczne będzie podanie przez
Użytkownika następujących danych: adres zamieszkania tj. ulica, numer domu, numer mieszkania,
kod pocztowy, miejscowość.

2.

Zamawiając newsletter Użytkownicy podają imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej oraz
fakultatywnie swój numeru telefonu.

3.

Użytkownicy zainteresowani zakupem diety za pośrednictwem Serwisu zostaną poproszeni o
wypełnienie bezpłatnej ankiety, w której zostaną zapytani o płeć, datę urodzenia, wzrost, wagę
bieżącą, wagę docelową, wymiary, przeciwwskazania medyczne do diety, upodobania dietetyczne,
poziom aktywności fizycznej, wskazanie dni pracujących i wolnych, wskazanie godzin pobudki i
kładzenia się spać w dni pracujące i wolne od pracy, oraz o prognozowaną ilość czasu jaką
Użytkownik może przeznaczyć na przygotowanie posiłków oraz adres e-mail.

4.

Niezależnie od powyższego, operator Serwisu podczas korzystania przez Użytkownika z Serwisu
pobiera dane eksploatacyjne charakteryzujące sposób korzystania przez Użytkowników ze
świadczonych przez Serwis Usług tj. oznaczenia identyfikujące Użytkownika, oznaczenia
identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub systemu teleinformatycznego
wykorzystywanego przez Użytkownika, informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie
każdorazowego korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną, informacje o skorzystaniu
przez Użytkownika z Usługi, dane zbierane przez serwer (adres IP, typ przeglądarki, referer itp.) lub
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program do analizy zachowań Użytkownika na stronie (web analytics). Dane te nie umożliwiają na
jednoznaczne zidentyfikowanie Użytkowników i są pobierane automatycznie.
§ 3 Cel pozyskiwania danych
1.

Dane pozyskiwane od Użytkowników podczas rejestracji konta umożliwiają stworzenie
indywidualnego konta Użytkownika, dzięki czemu Użytkownik po zalogowaniu może korzystać z
funkcji serwisu będących niedostępnych dla niezalogowanych Użytkowników Serwisu, w
szczególności dokonywać zakupu usług dostępnych za pośrednictwem Serwisu odpłatnie.

2.

Podane podczas wypełniania ankiety przez Użytkownika dane umożliwiają dobór diety za
pośrednictwem Serwisu, która będzie dopasowana do jego indywidualnych warunków i potrzeb
oraz zamieszczenie jej na koncie Użytkownika oraz informowania o istotnych wydarzeniach (lista
zakupów, zbliżający się posiłek) na podany adres e-mail.

3.

Podanie adresu e-mail przy zamówieniu newslettera, umożliwia Klientowi otrzymywanie od
Serwisu newslettera zawierającego porady, artykuły związane tematyką, której poświęcony jest
Serwis.

4.

W celu otrzymania dostępu do usług udostępnianych na rzecz Klientów odpłatnie, Klient podaje
dane określone w § 2 ust. 2 niniejszego dokumentu.
§ 4 Wykorzystanie danych

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Pozyskane przez Serwis za zgodą Użytkowników dane umożliwiające identyfikację Użytkownika
nie są udostępniane osobom trzecim, z wyjątkiem sytuacji gdy Klient wyrazi na to wcześniej zgodę
albo jeżeli obowiązek lub prawo udostępnienia danych wynika z przepisów prawa.
Przekazane przez Użytkowników Dane osobowe, na których przetwarzanie przez Serwis wyrazili
Państwo zgodę, będą wykorzystywane wyłącznie w celu, jaki obejmowała wyrażona zgoda bądź w
celu zgodnym z przepisami prawa.
Dane zbierane biernie (automatycznie) od Użytkowników podczas korzystania z Serwisu mogą być
wykorzystane do prowadzenia badań zachowań Użytkowników lub do innych analiz statystycznych i
w tym celu mogą być przekazywane zaufanym podmiotom lub osobom, które przetwarzają je na
potrzeby Serwisu zgodnie z naszą Polityką prywatności oraz przy zastosowaniu wszelkich
niezbędnych środków ochrony bezpieczeństwa i poufności.
Jeżeli Klient zdecyduje się na uiszczenia zapłaty za usługę dostępną odpłatnie z wykorzystaniem
systemu płatności PayU, Operator Serwisu przekaże PayU dane Klienta niezbędne do dokonania
zapłaty, na co Klient wyraża zgodę decydując się na dokonanie płatności w takiej formie.
Wykupując Pakiet Premium Klient otrzymuje usługę sms-owego przypominania o posiłkach, co
oznacza, iż dokonując wyboru ww pakietu Klient wyraża zgodę na przekazanie danych firmie
SMSAPI.pl, w celu zapewnienia obsługi ww. usługi. Jeżeli Klient nie jest zainteresowany
otrzymywaniem sms-owych przypomnień o posiłkach powinien wyłączyć tą funkcję w ustawieniach
swojego konta.
Dane zbierane w trakcie korespondencji mailowej, tradycyjnej bądź telefonicznej między
Użytkownikami a Serwisem będą wykorzystane wyłącznie w celu zapewnienia szybkiej i
kompleksowej odpowiedzi na składane do Serwisu zapytania.
Po wyrażeniu zgody przez Użytkowników na przetwarzanie powierzonych Serwisowi danych w
celach marketingu bezpośredniego Serwis będzie miał możliwość przetwarzania danych na potrzeby
promowania własnych produktów lub usług.
Po wyrażeniu zgody na przesyłanie informacji handlowej drogą elektroniczną Serwis będzie
uprawniony do przesyłania Użytkownikom na podany adres e-mail przesyłek reklamowych, broszur
i artykułów promocyjnych.
Odmowa udostępnienia danych, które są niezbędne do zalogowania się do Serwisu, będzie się
wiązała z brakiem możliwości dokonania zakupu usług oferowanych Użytkownikom przez Serwis
odpłatnie oraz brakiem dostępu do nieodpłatnych usług serwisu oferowanych wyłącznie
zalogowanym Użytkownikom Serwisu. Niezalogowany użytkownik będzie mógł m.in. czytać
artykuły zamieszczone na Serwisie, skrócone przepisy kulinarne, będzie miał dostęp do
kalkulatorów, które wyliczają wskaźniki związane z wagą.
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§ 5 Zmiana bądź usunięcie Danych
1.

2.
3.
4.
5.

Użytkownik ma prawo wglądu do danych osobowych przekazanych w trakcie korzystania z Serwisu
oraz ich poprawiania, a także usuwania tych danych, o ile ich zachowanie przez Serwis nie jest
niezbędne w związku z wymogami obowiązujących przepisów prawa.
Z uwagi na ich anonimowość, wyjątek od reguły określonej w ust. 1 stanowią dane pozyskane przez
Serwis automatycznie.
W celu usunięcia podanych przez Użytkownika danych z Serwisu Użytkownik powinien wysłać maila
na adres: kontakt@potrafiszschudnac.pl
W celu aktualizacji danych Użytkownika należy zaktualizować swoje konto za pomocą Serwisu bądź
wysłać e-maila pod adres kontakt@potrafiszschudnac.pl
Za udostępnianie, poprawianie oraz usuwanie danych Serwis nie pobiera żadnych opłat.
§ 6 Zabezpieczenie danych

Serwis dokłada najwyższych starań, aby pozyskiwane od Użytkowników dane były bezpieczne. W tym celu
Baza danych przechowywana jest w specjalnie przygotowanej serwerowni. Dostęp do niej mają jedynie
upoważnione osoby i tylko z maszynobsługujących serwis po podaniu hasła, które ze względów
bezpieczeństwa jest zmieniane raz w miesiącu. Ponadto ochronę danych osobowych podczas ich
przekazywania zapewnia stosowany przez nas protokół bezpieczeństwa SSL.
§ 7 Zmiany polityki prywatności
1.

Biorąc pod uwagę stale rosnące standardy ochrony danych osobowych, nie można wykluczyć, że
Polityka prywatności Serwisu może ulec zmianie. Niezależnie od powyższego prawa Użytkownika
wynikające z niniejszej Polityki prywatności nie zostaną Użytkownikowi ograniczone bez jego
wyraźnej zgody.

2.

Zmiana Polityki prywatności nastąpi poprzez opublikowanie na stronie Serwisu aktualnej jej wersji.
Jednakże, jeśli zmiany w Polityce prywatności nastąpią na niekorzyść Użytkowników, zostaną oni o
tym fakcie poinformowani drogą mailową z równoczesnym wskazaniem możliwości usunięcia
swoich danych osobowych z Serwisu.
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