Polityka prywatności serwisu StepONE.pl
Polityka prywatności serwisu prowadzonego pod adresem stepone.pl (dalej: Serwis) opisuje zasady
gromadzenia, wykorzystywania i przetwarzania danych osobowych pozyskanych od użytkowników
serwisu (dalej: Użytkownik) za pośrednictwem Serwisu przez administratora danych osobowych –
Fitness za Rogiem sp. z o.o., z siedzibą w Sierosławiu (62-080), przy ulicy Skrajnej 1
(dalej: Administrator).
Przetwarzanie danych osobowych
Administrator zbiera informacje podane dobrowolnie, przez Użytkowników Serwisu. Ponadto
Administrator może zapisać informacje o parametrach połączenia jak adresy IP w celach
technicznych, związanych z administracją serwerami oraz do zbierania ogólnych, statystycznych
informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie), jak również w celach
bezpieczeństwa.
Dane osobowe zbierane przez Administratora są przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883 z późn. zm) i
ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz.
1204 z późn. zm.) wyłącznie na podstawie upoważnienia do przetwarzania danych oraz wyłącznie
w celu realizacji zamówienia złożonego przez Użytkownika, archiwizacji lub usług świadczonych
drogą elektroniczną przez Administratora oraz w innych celach określonych w Regulaminie.
Administrator dokłada szczególnych starań w celu ochrony prywatności i informacji mu
przekazanych, a dotyczących Użytkowników Serwisu. Administrator z należytą starannością
dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne, w tym o charakterze programistycznym i
organizacyjnym, zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w szczególności zabezpiecza dane
przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, ujawnieniem, utraceniem i zniszczeniem,
nieuprawnioną modyfikacją, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących
przepisów prawa.
Dane wymagane do rejestracji w Serwisie to:
 Imię i nazwisko
 Adres e-mail
 Numer telefonu komórkowego
 Numer PESEL
 Adres zamieszkania
Podanie powyższych danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu rejestracji w serwisie
i realizacji zamówienia. Użytkownik Serwisu winien zadbać, aby podawane dane były aktualne.
Użytkownikowi przysługuje prawo wglądu do przetwarzanych danych, ich poprawienia, a także
żądania zaprzestania ich przetwarzania przez Administratora. W przypadku wniesienia przez
Użytkownika żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych zostaną one usunięte, o ile ich
przetwarzanie nie jest wymagane przepisami prawa. Dostęp do podanych przez Użytkownika
danych osobowych jest możliwy po zalogowaniu się w Serwisie.
Administrator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych Klientów podmiotom trzecim
realizującym niektóre usługi, a w szczególności realizację dostawy zamówienia, realizację
płatności, badanie poziomu satysfakcji Użytkownika w Serwisie, tj.:
1. Operatorowi systemu płatności on-line firmie DialCom24 Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu

(ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań) jako administratorowi danych, wpisanemu do rejestru
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w
Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem
0000306513, o kapitale zakładowym 1 697 000 złotych w całości opłaconym, posiadającym
NIP: 781-173-38-52, będącym podmiotem świadczącym usługi płatnicze w rozumieniu
ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o usługach płatniczych (Dz. U. 2011.199.1175 ze zm.).
Przekazanie dotyczy danych niezbędnych do zrealizowania płatności przez DialCom24, a w
szczególności: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu.
2. Operatorowi systemu płatności on-line firmie SIX PAYMENT SERVICES (EUROPE) S A S
A ODDZIAŁ W POLSCE z siedzibą w Warszawie (ul. Prosta 32, 00-838 Warszawa) jako
administratorowi danych, wpisanemu do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawa w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000367560, posiadającym NIP: 107-001-7360, będącym podmiotem świadczącym usługi płatnicze w rozumieniu ustawy z dnia 19
sierpnia 2011 roku o usługach płatniczych (Dz. U. 2011.199.1175 ze zm.). Przekazanie
dotyczy danych niezbędnych do zrealizowania płatności przez SIX PAYMENT SERVICES,
a w szczególności: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu.
Cookies
Ten serwis wykorzystuje pliki cookies.
Pliki cookies to niewielkie pliki tekstowe przechowywane w urządzeniach końcowych
użytkowników np. na komputerze, smartfonie, pozwalające prawidłowo wyświetlić zawartość
oglądanej strony. Serwis nie przechowuje w plikach cookies danych osobowych Użytkowników
serwisu.
Użytkownicy mogą samodzielnie kontrolować sposób obsługi plików cookies za pomocą
mechanizmów wbudowanych w używane oprogramowanie służące do przeglądania stron www.
Zablokowanie niektórych plików cookies może jednak wpłynąć na brak możliwości zarejestrowania
się/zalogowania się na swoje konto w Serwisie lub/i brak możliwości złożenia zamówienia.
Pliki cookies wykorzystywane są w celach: obsługi procesu logowania oraz statystycznych.
Klient może w każdej chwili usunąć pliki "cookies" korzystając z dostępnych funkcji w
przeglądarce internetowej, której używa:
a. Internet Explorer,
b. Chrome,
c. Safari,
d. Firefox,
e. Opera,
f. Android,
g. Safari (iOS),
h. Windows Phone,

i. Blackberry.
Administrator serwisu dołoży wszelkich starań, aby zapewnić Użytkownikom wysoki poziom
bezpieczeństwa w czasie korzystania z serwisu. Użytkownicy mogą zgłaszać dowolne uwagi
dotyczące funkcjonowania serwisu pod adresem: kontakt@stepone.pl.
Administrator może dokonywać zmiany w niniejszej Polityce Prywatności w każdym czasie z
uwagi na zmiany techniczne, nowe funkcjonalności lub modyfikacje Serwisu. Zmiany niniejszej
Polityki Prywatności nie mogą pozbawiać Użytkowników praw nabytych i odnoszą one skutek na
przyszłość, od daty wprowadzenia zmiany. Użytkownik, który nie będzie zgadzał się na zmiany
Polityki Prywatności może w każdej chwili zaprzestać korzystania z Serwisu.

