
 

 

 

 

 

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI I COOKIES 

 

Polityka skierowana jest do użytkowników strony internetowej: www.jumpandrun.pl. 

W Polityce zostały opisane zasady gromadzenia oraz wykorzystywania danych użytkowników 

strony internetowej, które są gromadzone bezpośrednio od nich lub przy wykorzystaniu plików 

cookies oraz podobnych technologii. 

Administrator danych i kontakt do niego. 

Administratorem danych gromadzonych w związku z korzystaniem ze Strony Internetowej jest 

Iwona Sierotko prowadząca działalność gospodarczą pod firmą akademia Rozrywki Iwona 

Sierotko ul. Letnia 10, 76-024 Konikowo, tel. 668 674 538, e-mailkontakt@jumpandrun.pl. 

W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych przez Administratora można 

kontaktować się z wykorzystaniem powyższych danych adresowych: kontakt@jumpandrun.pl 

 

Słownik pojęć: 

 

Strona Internetowa – strona internetowa prowadzona pod adresem: www.jumpandrun.pl; 

Użytkownik – osoba korzystająca ze Strony Internetowej; 

Cookie - jest to niewielka informacja zapisywana przez serwer na komputerze Użytkownika, 

którą serwer może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego komputera; 

Log systemowy - jest to informacja, jaką przekazuje serwerowi komputer Użytkownika przy 

każdym połączeniu, może zawierać różne dane (np. numer IP), z których można mniej lub 

bardziej dokładnie ustalić skąd nastąpiło połączenie; 

Adres IP - indywidualny numer, który z reguły posiada każdy komputer podłączony do 

Internetu, numer IP może być na stałe związany z danym komputerem (statyczny) lub 

przydzielony mu na dane połączenie (dynamiczny); 

Protokół SSL - specjalny standard przesyłania danych w Internecie, w którym transmisja jest 

kodowana, w odróżnieniu od zwykłego przesyłania, gdzie transmisja odbywa się otwartym 

tekstem. 

Zakres zbieranych danych 

 

Administrator może gromadzić dane związane z aktywnością Użytkownika, jak na przykład 

czas spędzony na stronie, wyszukiwane frazy, liczba wyświetlonych podstron, data i źródło 

wizyty. 

 

Informujemy, że w ramach Strony Internetowej mogą zostać zamieszczone zewnętrzne linki 

umożliwiające jego Użytkownikom bezpośrednie dotarcie do innych stron internetowych bądź 

też podczas korzystania w urządzeniu Użytkownika mogą być dodatkowo umieszczone pliki 

cookies pochodzące od innych podmiotów w szczególności od dostawców takich jak: 

Facebook, Twitter, Google+, w celu umożliwienia Użytkownikom skorzystania 

z funkcjonalności Strony Internetowej zintegrowanych z tymi serwisami. Każdy z dostawców 

określa zasady korzystania z plików cookies w swojej polityce prywatności w związku z czym 

Administrator nie mam wpływu na prowadzoną przez dostawców politykę prywatności oraz 



wykorzystywania plików cookies. Ze względów bezpieczeństwa zalecamy, aby przed 

skorzystaniem z zasobów oferowanych przez inne strony internetowe lub serwisy, każdy 

Użytkownik zapoznał się z dokumentem dotyczącym polityki prywatności oraz 

wykorzystywania plików cookies, jeżeli zostały one udostępnione, a w razie ich braku 

skontaktował się z administratorem danej strony lub serwisu w celu uzyskania informacji 

w tym zakresie. 

 

Podczas pierwszej wizyty na Stronie Internetowej wyświetlana jest informacja na temat 

stosowania plików cookies. Zaakceptowanie i zamknięcie tej informacji oznacza, że 

Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie plików cookies zgodnie z postanowieniami 

niniejszej polityki prywatności. Zgodę zawsze można wycofać, usuwając pliki cookies oraz 

zmieniając ustawienia plików cookies w przeglądarce Użytkownika. Jednakże na uwadze 

należy mieć, że wyłączenie plików cookies może doprowadzić do powstania problemów lub 

ograniczeń w korzystaniu ze Strony Internetowej, jak również z innych stron internetowych, 

które stosują cookies. 

 

 

Wykorzystanie plików Cookies 

 

Strona Internetowa, zgodnie z art. 173 ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo 

telekomunikacyjne, korzystasz plików Cookies stanowiących dane informatyczne, 

w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym 

Użytkownika. Pliki Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której 

pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. 

 

Pliki Cookies wykorzystywane są w celu: 

 

 ułatwienia Użytkownikowi korzystania ze strony internetowej podczas jego 

przeglądania; 

 późniejszego skojarzenia Użytkownika w przypadku ponownego połączenia strony 

internetowej z urządzeniem, na którym zostały zapisane; 

 tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy strony 

internetowej korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury 

i zawartości; 

 dostosowania zawartości stron internetowych do określonych preferencji Użytkownika 

oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych, dostosowanych do 

indywidualnych potrzeb Użytkownika. 

 

W ramach strony internetowej wykorzystujemy następujące rodzaje plików Cookies: 

 

„sesyjne” - przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia 

strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej; 

„stałe” - przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w 

parametrach plików Cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika; 

„wydajnościowe” - umożliwiają zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron 

internetowych; 

„niezbędne” - umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach strony internetowej; 

„funkcjonalne” - umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i 

personalizację interfejsu Użytkownika; 

„własne” - zamieszczane przez stronę internetową; 

„zewnętrzne” - pochodzące z witryny zewnętrznej niż strona internetowa; 

 



Informacje w żaden sposób nie są łączone z danymi osobowymi Użytkownika strony 

internetowej i nie są wykorzystywane do określenia tożsamości Użytkownika. Zakres 

informacji zbieranych automatycznie zależy od ustawień przeglądarki internetowej 

Użytkownika.  

Użytkownik powinien sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki, aby dowiedzieć się jakie 

informacje są udostępniane przez przeglądarkę automatycznie lub w celu dokonania zmiany 

tych ustawień. W tym celu zalecamy zapoznanie się z treścią „Pomocy” używanej przeglądarki 

internetowej. 

 

Zmiana warunków przechowywania lub otrzymywania plików cookies jest możliwa poprzez 

konfigurację ustawień w przeglądarkach internetowych, np.: 

 

w przeglądarce Internet Explorer 

w przeglądarce Microsoft Edge 

w przeglądarce Mozilla Firefox 

w przeglądarce Chrome 

w przeglądarce Opera 

w przeglądarce Safari 

 

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych tj. przeglądarka internetowa, zazwyczaj 

domyślnie dopuszcza przechowywanie plików Cookies w urządzeniu końcowym 

Użytkownika. Użytkownicy Strony Internetowej mogą dokonać zmiany ustawień w tym 

zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików Cookies. Możliwe jest także 

automatyczne blokowanie plików Cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera 

pomoc lub dokumentacja stosowanej przez Użytkownika przeglądarki internetowej. 

 

Jeśli Użytkownik nie chce otrzymywać plików Cookies, może zmienić ustawienia swojej 

przeglądarki. Jednak wyłączenie obsługi plików Cookies niezbędnych dla procesów 

uwierzytelniania, bezpieczeństwa lub utrzymania preferencji Użytkownika może utrudnić, a w 

skrajnych przypadkach także uniemożliwić korzystanie ze strony internetowej. 

 

Źródło danych 

1. Jeżeli kontaktowała się Pani/Pan z Administratorem, dane zostały udostępnione nam 

bezpośrednio od Pani/-a. 

2. Jeżeli Pani/-a dane zostały przekazane w związku z załatwianą sprawą przez osobę, która tę 

sprawę skierowała do Administratora, to źródłem danych jest ta osoba. W takim wypadku 

Administrator otrzymuje dane identyfikacyjne, adresowe i związane ze sprawą, jak opis 

sprawy.  

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych 

Pani/a dane mogą być przetwarzane w celu: 

• analizy ruchu sieciowego, zapewnienia bezpieczeństwa w ramach strony internetowej oraz 

dostosowywania treści do potrzeb użytkowników na podstawie prawnie uzasadnionego 

interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 

• udzielania odpowiedzi na zadane pytania, przekazania zamówionej oferty i prowadzenia 

korespondencji w celu załatwienia sprawy, na podstawie Pani/a zgody i w celu realizacji 

umów zawieranych za pośrednictwem Strony Internetowej (art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO). 

 

 



Prawo do wycofania zgody 

Zgodę na przetwarzanie danych kontaktowych może Pani/Pan wycofać w dowolnym 

momencie kontaktując się z Administratorem. Wycofanie zgody może utrudnić lub 

uniemożliwić kontakt z Panią/em. 

Obowiązek lub dobrowolność podania danych  

1. Podanie danych przez Panią/a w celach związanych z usługami świadczonymi przez 

Administratora, a opisanymi na Stronie Internetowej jest dobrowolne, ale niezbędne dla 

prawidłowej realizacji umowy. Ich niepodanie może utrudnić lub uniemożliwić 

rozpatrzenie sprawy. 

2. Podanie danych niezbędnych do analizy statycznej użytkowników strony internetowej jest 

dobrowolne. Może Pan/i skorzystać z tzw. trybu incognito w celu przeglądania strony bez 

udostępniania Administratorowi informacji o Pani/a wizycie na stronie internetowej. 

Korzystanie z trybu incognito, a zatem niepodanie danych, nie ma wpływu na możliwość 

korzystania ze strony internetowej. 

Uprawnienia wynikające z RODO w zakresie przetwarzanych danych 

Ma Pani/Pan prawo:  

* żądać od Administratora wglądu do Pani/a danych, a także otrzymania ich kopii (art. 15 

RODO); 

* żądać od Administratora sprostowania lub poprawienia danych (art. 16 RODO) – 

w odniesieniu do żądania sprostowania danych, gdy zauważy Pani/Pan, że dane są 

nieprawidłowe lub niekompletne; 

* żądać od Administratora usunięcia danych (art. 17 RODO); 

* żądać od Administratora ograniczenia przetwarzania (18 RODO) -np. gdy zauważy 

Pani/Pan, że dane są nieprawidłowe - może Pani/Pan żądać ograniczenia przetwarzania 

swoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; 

* wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych 

osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Odbiorcy Pani/Pana danych osobowych 

Odbiorcami Pani/a danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty, które uprawnione są do 

ich otrzymania na mocy przepisów prawa. Ponadto Pani/a dane mogą być udostępnione 

kurierom, operatorom pocztowym, dostawcy hostingu, serwera poczty. 

Czas przechowywania danych 

Pani/a dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody (w zakresie danych 

osobowych przetwarzanych na podstawie zgody osoby, której dotyczą) lub do czasu 

załatwienia sprawy, a następnie do upływu okresu przedawnienia roszczeń stron związanych z 

jej realizacją (w zakresie danych osobowych przetwarzanych w związku z wykonaniem 

Umowy na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit b).  

Dane związane z analizą ruchu sieciowego gromadzone za pośrednictwem plików cookies oraz 

podobnych technologii mogą być przechowywane do momentu wygaśnięcia pliku cookie. 

Niektóre pliki cookie nigdy nie wygasają, w związku z tym czas przechowywania danych 

będzie równoważny z czasem niezbędnym administratorowi do zrealizowania celów 

związanych z gromadzeniem danych, jak zapewnienie bezpieczeństwa i analiza danych 

historycznych związanych z ruchem na stronie.  



Przekazywanie danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej 

Pani/a dane nie będą przekazywane do Państw trzecich ani organizacji międzynarodowych. 

 

Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania jednostronnych zmian w niniejszej 

Polityce Prywatności i Cookies. 


