
INFORMACJA 

dotycząca wdrożenia „RODO” 

  

Szanowni Państwo, 

Z uwagi na to, iż w dniu 25. maja 2018r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 (Dz. Urz. UE L z roku 2016 nr 119/1) 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, wykonując obowiązki wynikające z 

tego aktu prawnego (w szczególności Art. 13), uprzejmie informujemy, iż: 

1. Wydawca portalu www.biegaczki.pl  jest Administratorem Państwa danych 

osobowych przekazanych i przekazywanych nam w związku z działalnością portalu. 

  

2. Realizując wymogi RODO przypominamy Państwu nasze dane kontaktowe: 

a.       adres: ul. Więckowskiego 98 lok1, 90-758 Łódź 

b.      nr tel.: 501 419 990 

c.       poczta e-mail: redakcja@biegaczki.pl 

 

 

3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest nasz uzasadniony 

interes, polegający na promowaniu naszych usług oraz realizacji naszych celów 

wynikających z działalności redakcyjnej portalu  (propagowanie zdrowego, 

aktywnego stylu życia, informowanie o konkursach, imprezach sportowych, akcjach 

promocyjnych, sprzedaży produktów sportowych, organizacja konkursów i eventów 

związanych z aktywnością fizyczną i promocją zdrowia) 

  

4. Przetwarzamy tylko Pani/Pana dane kontaktowe, tj. imię, nazwisko, adres 

korespondencyjny, numer telefonu, adres e-mail oraz datę urodzenia (jeśli została nam 

podana w celach realizacji konkursu) 

 

5. Pani/Pana dane przetwarzane są na zasadzie dobrowolności i będą przechowywane 

tylko do momentu złożenia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec przetwarzania danych 

lub zgłoszenia żądania ich usunięcia. 

 

6. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane naszym podwykonawcom: 

dostawcom rozwiązań informatycznych, agencjom marketingowym,  pracownikom 

działów promocji w związku z realizacją działań redakcyjnych portalu biegaczki.pl  

http://www.biegaczki.pl/
mailto:redakcja@biegaczki.pl


 

7. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia danych 

osobowych. Przysługuje Pani/Panu ponadto prawo wniesienia sprzeciwu względem 

przetwarzania danych w celach marketingowych. 

 

8. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 

zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie 

Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa polskiego. W sprawach 

spornych prosimy o kontakt z Redakcją. 

  

9. Stosując się do przepisów RODO informujemy ponadto, że podanie i przetwarzanie 

Państwa danych osobowych jest m.in. konsekwencją wyrażonej w tym 

przedmiocie zgody, która jak wskazywaliśmy powyżej może zostać przez Państwa w 

każdej chwili cofnięta. Należy jednak pamiętać, że cofnięcie zgody na przetwarzanie 

danych osobowych może w wielu przypadkach spowodować, iż nie będziemy w stanie 

realizować działań  Redakcji w odniesieniu do osób, które taką zgodę cofnęły. 

  

Jeśli chodzi natomiast o naszych pracowników i współpracowników (osoby 

zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych) przetwarzanie danych osobowych 

jest wynikiem realizacji obowiązków umownych, a także obowiązków wynikających z 

przepisów prawa (realizacja obowiązku prawnego). 

  

10. Dodatkowo wskazujemy, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych może odbywać 

się również w sposób zautomatyzowany, tzn. z wykorzystaniem programów 

komputerowych. 

  

11. Niniejsza informacja przekazywana jest przez Redakcję www.biegaczki.pl w 

wykonaniu obowiązku prawnego i nie wymaga Państwa reakcji, w szczególności 

jakiejkolwiek odpowiedzi. 

  

Katarzyna Żbikowska 

Redaktor Naczelna  

www.biegaczki.pl 

  

  

  

 


