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Zadaniem tego dokumentu jest przedstawienie, na jakich zasadach przetwarzamy dane osobowe oraz 
wykorzystujemy pliki cookie w związku z korzystaniem ze strony internetowej http://jarekdymek.pl (dalej 
„Strona”).  
 
Administratorem strony oraz Administratorem Danych Osobowych jest firma Bikefit Studio 
Fizjoterapia kolarska - Jarosław Dymek, Jana III Sobieskiego 44A, 32-400 Myślenice, NIP 679-280-24-67, Regon 
381244853 (dalej „Jarek Dymek Bikefit Studio”). 
 
Wszelkie pytania i wątpliwości związane z niniejszą Polityką Prywatności prosimy kierować́ na adres 
kontakt@bikefitstudio.pl.  
 

Dane osobowe 
 
Twoje dane osobowe objęte są ochroną wynikającą z Rozporządzenia 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 (dalej 
„Rozporządzenie”). 
 

1. Kontaktując się̨ z nami poprzez formularz kontaktowy lub bezpośrednio na adres e-mail, przekazujesz 
nam swoje dane osobowe. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do nawiązania z nami 
kontaktu.  

2. Dane przekazane w związku z nawiązaniem kontaktu przetwarzane są̨ w celach:  
a. kontaktu z Tobą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli Twoja zgoda, która wynika z zainicjowania 

kontaktu);  
b. archiwizacji korespondencji w taki sposób, by moc wykazać́ jej przebieg w razie potrzeby (art. 6 

ust. 1 lit. f RODO).  
3. Treść́ korespondencji może podlegać́ archiwizacji i nie możemy okres lić, kiedy zostanie usunięta. Masz 

prawo domagać́ się̨ przedstawienia historii korespondencji z nami (jeżeli podlegała archiwizacji), a także 
domagać́ się̨ jej usunięcia, chyba że jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na nasz nadrzędny interes 
(np. obrona przed potencjalnymi roszczeniami).  

4. Powierzamy przetwarzanie danych osobowych tylko sprawdzonym i zaufanym podmiotom świadczącym 
usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych. Robimy to tylko wtedy, kiedy usługi takich 
podmiotów są̨ konieczne dla prawidłowego działania Jarek Dymek Bikefit Studio.  

5. Gwarantujemy Ci, że dane, które nam przekazujesz, są̨ poufne. Podejmujemy wszelkie środki 
bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych, które są̨ wymagane przez przepisy o ochronie danych 
osobowych. Dane te gromadzimy z należytą starannością̨ i odpowiednio chronimy je przed dostępem 
do nich przez osoby nieupoważnione do tego.  

 
Pliki Cookies 

 
1. Cookies są̨ niewielkimi informacjami tekstowymi, które przechowywane są̨ na Twoim urządzeniu 

końcowym (np. komputerze, smartfonie) i mogą̨ być́ odczytywane przez nasz system teleinformatyczny 
(cookie własne) lub system teleinformatyczny podmiotów trzecich (cookie podmiotów trzecich).  
 



2. Niektóre używane przez nas cookie są̨ usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki internetowej, tj. po 
jej zamkniecie (cookie sesyjne). Inne cookie są zachowywane na Twoim urządzeniu końcowym i 
umożliwiają̨ nam rozpoznanie Twojej przeglądarki przy kolejnym wejściu na stronę̨ (cookie trwałe).  
 

Zgoda na cookies 
 

3. Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest Ci informacja na temat stosowania plików cookie. 
Zawsze możesz zmienić́ ustawienia cookie z poziomu swojej przeglądarki albo w ogóle te pliki usunąć́ 
po opuszczeniu strony.  
 

4. Ważne jednak, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookie może powodować́ trudności w 
korzystaniu z naszej strony, jak również̇ z wielu innych stron internetowych, które stosują̨ cookie.  

 
Cookies własne 

 
5. Cookies własne wykorzystujemy, by zapewnić́ prawidłowe działanie strony.  

 
Cookies podmiotów trzecich 

 
6. Zbieramy informacje na temat Twoich odwiedzin Strony za pośrednictwem narzędzi analitycznych 

Google Analytics. Informacje te dotyczą̨ m.in. podstron, które wyświetliły się̨ na Twoim ekranie, czasu, 
przez jaki strona była otwarta oraz przejść́ pomiędzy konkretnymi podstronami. W tym celu 
wykorzystujemy pliki cookie firmy Google LLC, które dotyczą̨ usługi Google Analytics. Gromadzenie 
plików cookie możesz wyłączyć́ w ustawieniach swojej przeglądarki lub wyczyścić́ je zaraz po opuszczeniu 
Strony. 

7. Na Stronie używana są̨ wtyczki i inne narzędzia społecznościowe udostępniane przez serwis Facebook. 
Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystywania przez Facebook, 
jak również̇ możliwość́ kontaktu oraz Twoje prawa w tym zakresie i możliwość́ dokonania ustawień́ 
zapewniających ochronnę Twojej prywatności zostały opisane w polityce prywatności Facebook – 
https://www.facebook.com/legal/FB_Work_Privacy. Jeżeli nie zryczysz sobie, by serwisy 
społecznościowe przyporządkowywały dane zebrane w trakcie odwiedzin na naszej stronie 
bezpośrednio Twojemu profilowi w danym serwisie, to przed wizytą na naszej stronie musisz wylogować́ 
się̨ z tego serwisu. Możesz również̇ zastosować́ rozszerzenia do przeglądarki blokujące skrypty – wtedy 
uniemożliwisz ładowanie się̨ tych wtyczek.  
 

Zarządzenie i usuwanie plików ‘cookie’s 
 

8. Pliki cookie smożna w łatwy sposób usunąć korzystając do tego celu ze zmiany ustawień przeglądarki.  
9. Zmian można dokonać w taki sposób, aby automatycznie blokować obsługę plików cookie, bądź tak aby 

przeglądarka każdorazowo informowała Użytkownika o zamieszczeniu plików cookie na jego urządzeniu. 
10. Wprowadzenie blokowania lub ograniczenia plików cookies może spowodować trudności z 

wykorzystaniem wszystkich funkcjonalności Strony. 
 

 
 
 


