
	

	

POLITYKA PRYWATNOŚCI ICERUNNERS ROLLRUNNERS Sp. Z o.o. 

I. Postanowienia ogólne 

1. Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony Twoich danych osobowych w 

ramach korzystania ze strony internetowej dostępnej pod adresem http://www.rollrunners.pl/start/. 

2. Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie 

fizycznej, której dane dotyczą - tj. takiej, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w 

szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak: imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o 

lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, 

fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej. 

3. Przetwarzanie oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach 

danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, 

organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, 

przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie, udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, 

usuwanie lub niszczenie. 

4. Twoje dane osobowe przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności 

Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, 

dalej jako: „RODO”) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. 

 

II. Administrator danych 

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest ICERUNNERS ROLLRUNNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Toruniu, ul. Kazimierza Wierzyńskiego 2, 87-100 Toruń, wpisana do 

Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000635611, numer NIP: 9562319562, numer REGON: 

36532477700000, (dalej  jako „Administrator” lub „Spółka”). Kontakt z Administratorem jest możliwy 

pisemnie na adres (Wierzyńskiego 2, 87-100 Toruń) lub poprzez adres e-mail 

icerunners.poznan@gmail.com.  

2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Twoich danych osobowych , Administrator podejmuje się 

stosowania wszelkich odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w zakresie bezpieczeństwa 

przetwarzania danych osobowych. 

 

III. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych 



	

	

1. Twoje dane osobowe  są lub mogą być przetwarzane przez Administratora: 

a) w celu umożliwienia korzystania z usług świadczonych przez Spółkę, w tym pobierania opłat - 

przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); 

b) w celu załatwienia sprawy przedstawionej przez Ciebie w dostępnym na stronie internetowej  Spółki 

elektronicznym formularzu – przetwarzanie danych jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy 

o świadczenie usług drogą elektroniczną (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a także jest realizowane w oparciu 

o uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na prowadzeniu i rozwoju 

sprzedaży; 

c) w celu świadczenia usług drogą elektroniczną - odbywa się to poprzez umożliwienie Tobie 

przeglądania, odczytywania i korzystania z informacji i materiałów składających się na treść strony 

internetowej Spółki - przetwarzanie danych jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy (art. 6 

ust. 1 lit. b RODO); 

d) w celach realizacji uzasadnionych interesów Administratora, związanych z prowadzeniem strony 

internetowej Spółki - składa się na to analizowanie korzystania przez Ciebie ze strony internetowej 

Spółki, zapewnienie bezpieczeństwa i niezawodności usług świadczonych w ramach strony 

internetowej  Spółki (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 

e) w celu realizacji uzasadnionych interesów Administratora, które mogą obejmować m.in. ustalenie, 

dochodzenie i obronę roszczeń, prowadzenie działalności gospodarczej i zapewnianie jej rozwoju 

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

f) w celach marketingu bezpośredniego - polegających w szczególności na doborze  usług do Twoich 

potrzeb - w oparciu o pliki cookies i inne podobne technologie – przetwarzanie danych ma w tym 

przypadku miejsce w oparciu o uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 

g) w celach marketingowych, wynikających z prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 

ust. 1 lit. f RODO); 

h) w celu wypełnienia obowiązków prawnych nałożonych na Administratora (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). 

2. Podanie danych osobowych w na stronie internetowej Spółki jest dobrowolne, ale może być konieczne 

dla realizowania usług, a także celów przetwarzania danych osobowych, które zostały określone w pkt III 

ust. 1 powyżej, a których Administrator nie będzie mógł zrealizować w przypadku niepodania przez Ciebie 

danych osobowych. 

 

IV. Zakres przetwarzanych danych osobowych 

1. Zakres przetwarzanych przez Administratora Twoich danych osobowych obejmuje: 



	

	

a) dane niezbędne do korzystania przez Ciebie z usług świadczonych przez Spółkę, w tym pobierania 

opłat   (zawarcie i wykonanie umowy) tj.: imię, nazwisko, adres zamieszkania, data urodzenia, numer 

PESEL, adres e-mail, numer telefonu; 

b) dane pozyskane przez Administratora w związku z korzystaniem z plików cookies i innych technologii 

tego rodzaju (opisane dokładniej w pkt X); 

c) inne dane, dobrowolnie podane przez Ciebie przy użyciu dostępnych na stronie internetowej Spółki 

elektronicznych formularzy, w ramach świadczonych przez Spółkę usług lub innej formy kontaktu z 

pracownikiem Spółki. 

 

V. Twoje prawa i obowiązki 

1. Administrator zobowiązuje się zrealizować Twoje prawa  określone w niniejszym punkcie, z 

zastrzeżeniem wyjątków określonych w przepisach RODO. 

2. W przypadkach, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody udzielonej przez  

Ciebie, zgoda ta jest dobrowolna i może być w każdej chwili cofnięta. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na 

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody i jest możliwe poprzez 

złożenie oświadczenia, które należy przesłać na adres e-mail Administratora, wskazany w pkt V ust. 4 

poniżej. 

3. W odniesieniu do przetwarzanych przez Administratora danych osobowych, przysługują Ci ponadto 

następujące prawa: 

a) dostępu do treści swoich danych; 

b) do sprostowania (poprawiania) danych; 

c) do ograniczenia przetwarzania swoich danych; 

d) do usunięcia swoich danych; 

e) do otrzymania kopii swoich danych lub ich przeniesienia - z zastrzeżeniem, że prawo to będzie 

realizowane o ile to technicznie możliwe; 

f) do sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, gdy przetwarzanie oparte jest na prawnie 

uzasadnionym interesie Administratora lub strony trzeciej. 

1. W celu realizacji praw określonych w pkt V ust. 2 i 3 powyżej, należy wysłać e-mail na adres 

Administratora: rollrunners.poznan@gmail.com.  

2. Posiadasz również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, jeżeli uważasz, że przetwarzanie danych, które Ciebie dotyczy, narusza przepisy RODO. 

 

VI. Okres przetwarzania danych osobowych 



	

	

1. Administrator przetwarza Twoje dane osobowe w sposób i przez okres jaki jest niezbędny, aby 

zrealizować cele, dla których dane zostały zebrane. 

2. W przypadku przetwarzania Twoich danych: 

a) w celu świadczenia usług przez Spółkę – dane będą przetwarzane przez okres świadczenia usług; 

b) na podstawie wyrażonej przez Ciebie  zgody - dane będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody; 

c) w celu zapewnienia zgodności z nałożonymi na Administratora obowiązkami prawnymi - dane będą 

przetwarzane przez okres wymagany przepisami prawa; 

d) w celach marketingu bezpośredniego, w tym doboru usług do Twoich potrzeb realizowanego przez 

Administratora - dane będą przetwarzanie do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu; 

e) w celach realizacji innych uzasadnionych interesów Administratora - dane będą przetwarzane do 

czasu uwzględnienia wniesionego przez Ciebie  sprzeciwu lub upływu okresu przedawnienia roszczeń. 

3. Po upływie okresu przetwarzania, dane będą podlegać usunięciu lub anonimizacji. 

 

VII. Podmioty, którym udostępniane są dane osobowe 

1. Administrator dokonuje udostępnienia Twoich danych osobowych w przypadkach, gdy posiada 

odpowiednią podstawę prawną - w szczególności, gdy jest to niezbędne do zrealizowania świadczonych   

Tobie usług - lub także na żądanie organów publicznych lub innych podmiotów odpowiednio 

uprawnionych na podstawie przepisów prawa. 

2. Odbiorcami Twoich danych osobowych  mogą być w szczególności: 

1) podmioty, z których usług Administrator korzysta celem świadczenia Tobie usług, w tym przede 

wszystkim: 

a) podmioty realizujące obsługę systemów teleinformatycznych Administratora; 

b) podmioty odpowiedzialne za dostawę i utrzymanie oprogramowania, służącego do obsługi strony 

internetowej Spółki oraz podmioty, z których serwerów Administrator korzysta celem świadczenia 

Tobie usług; 

c) operatorzy systemów płatności oraz banki; 

d) podmioty świadczące usługi ubezpieczeniowe oraz z zakresu księgowości; 

e) kancelarie prawne, firmy doradcze, z którymi współpracuje Administrator; 

2) partnerzy marketingowi Administratora: 

a) Google LLC; 

 

VIII. Przekazywanie danych poza EOG 



	

	

1. Dane osobowe co do zasady nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG), z 

wyjątkiem przekazywania, do którego może dojść w związku z wykorzystaniem Google Analytics. 

2. Administrator zobowiązuje się upewnić przed przekazaniem danych osobowych, że przez dane państwo 

trzecie lub odbiorcę w takim państwie gwarantowany jest odpowiedni poziom ochrony danych, w 

szczególności poprzez: 

a) współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których 

została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej; 

b) stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską; 

c) stosowanie wiążących reguł korporacyjnych, zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy; 

d) w razie przekazywania danych do USA – współpracę z podmiotami uczestniczącymi w programie 

Tarcza Prywatności (Privacy Shield), zatwierdzonym decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2016/1250 z 

dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA 

(lista podmiotów z USA uczestniczących w tym programie dostępna jest pod adresem: 

https://www.privacyshield.gov/list). 

 

IX. Zewnętrzne portale 

1. Serwis zawiera odnośniki (linki) do zewnętrznych portali: Facebook, Google Maps, Google My Maps, 

Google Forms (Google Docs), I LOVE ROLKI, BladeVille, Powerslide. Administrator nie odpowiada za treści 

zamieszczone na zewnętrznych portalach i nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z 

korzystania z nich. 

2. Przekazywanie Twoich danych osobowych do portali, o których mowa w pkt IX ust. 1 powyżej, i 

przetwarzanie przez administratorów tych portali Twoich danych osobowych, może nastąpić za Twoją 

zgodą  dopiero po ich aktywacji, tj. kliknięciu w dany link (wówczas dochodzi do aktywacji wtyczki). 

3. Za przetwarzanie danych, które uruchamia się po kliknięciu w dany link odpowiada dany portal 

zewnętrzny. 

 

X. Cookies i podobne technologie 

1. Podczas korzystania ze strony internetowej Spółki, Twoje dane osobowe mogą być zbierane 

automatycznie w logach systemowych serwisu, przez pliki cookies („ciasteczka”) - w tym system Google 

Analytics. 

2. Cookies są to pliki tekstowe zapisywane i przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym. Służą one do 

Twojej identyfikacji oraz dostarczania Administratorowi informacji statystycznych o Twojej aktywności i 



	

	

sposobie korzystania ze strony internetowej Spółki. Pozwalają one m.in. na dostosowanie treści i usług 

na stronie internetowej Spółki do Twoich preferencji.  

3. Na stronie internetowej Spółki wykorzystywane są: 

a) cookies sesyjne - są one usuwane po zamknięciu okna przeglądarki internetowej; 

b) cookies trwałe - są one zapisywane na czas określony w ich parametrach lub do czasu ich 

manualnego usunięcia przez Ciebie w urządzeniach końcowych. 

 

4. Ustawienia dotyczące plików cookies możesz w każdej chwili zmienić za pomocą ustawień przeglądarki 

internetowej, a także usunąć pliki cookies korzystając z funkcji przeglądarki internetowej. Administrator 

zastrzega jednak, iż może mieć to negatywny wpływ na odbiór i funkcjonalność strony internetowej 

Spółki w Twojej przeglądarce internetowej.  

 

XI. Postanowienia końcowe 

1. Niniejsza Polityka prywatności jest odpowiednio weryfikowana i gdy jest to potrzebne - aktualizowana, 

aby móc spełniać wymagania przewidziane w obowiązujących przepisach prawa. W przypadku 

wprowadzania zmian, odpowiednie informacje zostaną umieszczone na stronie 

internetowej http://www.rollrunners.pl/start/.  

2. Niniejsza Polityka prywatności ma zastosowanie od dnia 29/03/2019 r. 


