
Opisane poniżej przetwarzanie i zabezpieczanie danych osobowych odbywa się 

zgodnie z postanowieniami 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 RODO 

Niniejsza polityka przedstawia zasady przetwarzania danych osobowych oraz 

wykorzystywania plików cookies w związku z korzystaniem ze strony internetowej 

www.fitstrategia.pl oraz www.kursy.fitstrategia.pl 

Administratorem strony jest Fit Strategia Barbara Janysek, ul. Zygmunta Starego 

18C, 44-100 Gliwice, NIP: 6312532253 Regon: 240776447. Przedstawiciel: Barbara 

Janysek. 

Korzystanie z usług i serwisu fitStrategia należącego do Fit Strategia Barbara 

Janysek oznacza akceptację zasad niniejszej Polityki. 

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z polityką prywatności, w każdej 

chwili możesz skontaktować się z Administratorem, wysyłając wiadomość na adres 

basia@fitstrategia.pl 

Podstawowe informacje 

1. Zapisując się do newslettera, składając zamówienie poprzez sklep, dodając 

komentarz, zapisując się na webinar, szkolenie, darmowe wyzwanie czy po 

prostu kontaktując się ze mną, przekazujesz mi swoje dane osobowe, a ja 

gwarantuję Ci, że Twoje dane pozostaną poufne, bezpieczne i nie zostaną 

udostępnione jakimkolwiek podmiotom trzecim bez Twojej wyraźnej zgody.  

2. Powierzam przetwarzanie danych osobowych tylko sprawdzonym 

i zaufanym podmiotom świadczącym usługi związane z przetwarzaniem 

danych osobowych.  

3. Korzystam z narzędzi analitycznych Google Analytics, które zbierają 

informacje na temat Twoich odwiedzin strony, takie jak podstrony, które 

wyświetliłaś, czas, jaki spędziłaś na stronie czy przejścia pomiędzy 

poszczególnymi podstronami. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies 
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firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics. W ramach Google 

Analytics zbieram dane demograficzne oraz dane o zainteresowaniach. 

W ramach ustawień plików cookies możesz zadecydować, czy wyrażasz 

zgodę na zbieranie o Tobie takich danych, czy nie. 

4. Korzystam z narzędzi marketingowych, takich jak Facebook Pixel, by 

kierować do Ciebie spersonalizowane reklamy w serwisie Facebook. Wiążę 

się to z wykorzystywaniem plików cookies firmy Facebook. W ramach 

ustawień plików cookies możesz zadecydować, czy wyrażasz zgodę na 

korzystanie przeze mnie w Twoim przypadku z Pixela Facebooka, czy nie. 

Korzystam również z systemu komentarzy Disqus, co wiąże się 

z wykorzystywaniem plików cookies tego narzędzia.  

5. Zapewniam możliwość korzystania z funkcji społecznościowych, takich jak 

subskrypcja profilu społecznościowego. Korzystanie z tych funkcji może 

wiązać się z wykorzystywaniem plików cookies administratorów serwisów 

społecznościowych takich jak Facebook, Instagram, YouTube. 

6. Osadzam na stronach wideo z serwisu YouTube, Wistia oraz Vimeo. W tym 

celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi 

YouTube oraz pliki cookies firmy Wistia i Vimeo Inc. Pliki cookies ładowane 

są dopiero przy odtwarzaniu wideo. 

7. Wykorzystuję pliki cookies własne w celu prawidłowego działania strony. 

Jeżeli powyższe informacje nie są dla Ciebie wystarczające, poniżej znajdziesz dalej 

idące szczegóły. 

Dane osobowe 

Administratorem Twoich danych osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie 

danych osobowych jest Fit Strategia Barbara Janysek, ul. Zygmunta Starego 18C, 

44-100 Gliwice, NIP: 6312532253 Regon: 240776447. 

 

Cele, podstawy prawne oraz okres przetwarzania danych osobowych 

Dane osobowe przetwarzane są: 



• w celu i w zakresie koniecznym do realizacji zobowiązań wynikających  

z zawartych umów, 

• w celu prawidłowego świadczenia usług,  

• w celu rozwoju i zarządzaniu relacjami z klientami, 

• w celach naukowych, statystycznych, analitycznych, rachunkowych, 

informacyjnych i marketingowych – w szczególności informowania  

o zmianach w zakresie świadczenia usług oraz przesyłania informacji 

handlowych o nowych usługach, towarach lub inicjatywach 

Podawanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne  

w wymienionych sytuacjach: 

- zapis na newsletter 

- zapis na webinary, szkolenia, warsztaty, wydarzenia 

- zakładanie konta użytkownika 

- składanie zamówień i korzystanie z indywidualnego wsparcia 

- nawiązywanie kontaktu e-mailowego, w tym poprzez formularz kontaktowy 

znajdujący się na stronie internetowej. 

- dodawanie komentarzy na blogu. 

Dane osobowe przetwarzane będą przez okres trwania umowy, a po jego 

zakończeniu przez czas wynikający z obowiązujących przepisów prawa lub do 

czasu przedawnienia rezygnacji. W przypadku przetwarzania danych na podstawie 

Twojej zgody – do momentu jej cofnięcia. 

Uprawnienia.  

RODO przyznaje Ci następujące potencjalne uprawnienia związane 

z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:  

1. prawo dostępu do danych osobowych, 

2. prawo do sprostowania danych osobowych, 

3. prawo do usunięcia danych osobowych, 

4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 

5. prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych, 

6. prawo do przenoszenia danych, 



7. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, 

8. prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli 

takową zgodę wyraziłaś. 

Zawsze możesz również zwrócić się do mnie z żądaniem udostępnienia Ci 

informacji o tym, jakie dane na Twój temat posiadam oraz w jakich celach je 

przetwarzam. Możesz również zadać mi jakiekolwiek pytanie z tym związane.  

W tym celu wyślij wiadomość na adres basia@fitstrategia.pl.  

Bezpieczeństwo.  

Gwarantuję Ci poufność wszelkich przekazanych mi danych osobowych. 

Zapewniam podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych 

osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane 

osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed 

dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione. 

Odbiorcy danych.  

Twoje dane mogą być przetwarzane przez moich podwykonawców, czyli podmioty, 

z których usług korzystam przy przetwarzaniu danych oraz świadczeniu na Twoją 

rzecz usług czy realizacji zamówień w sklepie internetowym. 

Wszystkie podmioty, którym powierzam przetwarzanie danych osobowych 

gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych 

osobowych wymaganych przez przepisy prawa. 

Podmioty, z usług których korzystam, mające swoją siedzibę i serwery w Stanach 

Zjednoczonych Ameryki (USA) przystąpiły do programu Privacy Shield i w ten 

sposób gwarantują odpowiedni poziom ochrony danych osobowych wymagany 

przez przepisy europejskie. 

Pliki cookies i inne technologie śledzące 

Moja strona podobnie jak niemal wszystkie inne strony internetowe, wykorzystuje 

pliki cookies.  
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Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu 

końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane 

przez mój system teleinformatyczny (cookies własne) lub system 

teleinformatyczny podmiotów trzecich (cookies podmiotów trzecich).  

Niektóre używane przeze mnie cookies są usuwane po zakończeniu sesji 

przeglądarki internetowej, tzn. po jej zamknięciu (tzw. cookies sesyjne). Inne 

cookies są zachowywane na Twoim urządzeniu końcowym i umożliwiają mi 

rozpoznanie Twojej przeglądarki przy kolejnym wejściu na stronę (trwałe cookies).  

Więcej szczegółów znajdziesz poniżej. 

Zgoda na cookies.  

Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest Ci informacja na temat 

stosowania plików cookies. Dzięki specjalnemu narzędziu masz możliwość 

zarządzania plikami cookies z poziomu strony. Ponadto, zawsze możesz zmienić 

ustawienia cookies z poziomu swojej przeglądarki albo w ogóle usunąć pliki 

cookies. Wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może powodować 

trudności w korzystaniu z moich stron, jak również z wielu innych stron 

internetowych, które stosują cookies.  

Cookies własne.  

Cookies własne wykorzystuję w celu zapewnienia prawidłowego działania strony, 

w szczególności procesu zamówienia i logowania do konta użytkownika. 

Cookies podmiotów trzecich.  

Moja strona, podobnie jak większość współczesnych stron internetowych, 

wykorzystuje funkcje zapewniane przez podmioty trzecie, co wiąże się 

z wykorzystywaniem plików cookies pochodzących od podmiotów trzecich. 

Wykorzystanie tego rodzaju plików cookies zostało opisane poniżej. 

Google Analytics.  

Korzystam z narzędzia Google Analytics zapewnianego przez Google LLC. Działania 

w tym zakresie realizuję, opierając się na moim prawnie uzasadnionym interesie, 

polegającym na tworzeniu statystyk i ich analizie w celu optymalizacji moich stron 

internetowych.  



Google Analytics w sposób automatyczny gromadzi informacje o Twoim 

korzystaniu z mojej strony.  

Jeżeli nie chcesz, żeby zgromadzone przez pliki cookies dane dotyczące korzystania 

przez Ciebie z mojej strony internetowej były rejestrowane i przetwarzane przez 

Google, możesz zainstalować do przeglądarki wtyczkę blokującą Google Analytics.  

Szczegóły związane z przetwarzaniem danych w ramach Google Analytics znajdują 

się na stronie internetowej Google.  

Facebook Pixel.  

Korzystam z narzędzi marketingowych dostępnych w ramach serwisu Facebook 

i zapewnianych przez Facebook Inc. W ramach tych narzędzi kieruję do Ciebie 

reklamy w serwisie Facebook. Działania w tym zakresie realizuję, opierając się na 

moim prawnie uzasadnionym interesie w postaci marketingu własnych produktów 

lub usług.  

W celu kierowania do Ciebie reklam spersonalizowanych pod kątem Twoich 

zachowań w mojej witrynie, zaimplementowałam w ramach moich stron Pixel 

Facebooka, który w sposób automatyczny gromadzi informacje o Twoim 

korzystaniu z mojej witryny w zakresie przeglądanych stron. Zgromadzone w ten 

sposób informacje są najczęściej przekazywane do serwera Facebooka w Stanach 

Zjednoczonych i tam przechowywane.  

Swoimi ustawieniami prywatności możesz również zarządzać z poziomu swojego 

konta na Facebooku. 

Polityka prywatności Facebooka znajduje się na stronie internetowej serwisu 

Facebook.  

Narzędzia społecznościowe.  

Na moich stronach internetowych używane są wtyczki i inne narzędzia 

społecznościowe udostępniane przez serwisy społecznościowe, takie jak Facebook, 

Instagram, Google. 



Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania 

przez usługodawców, jak również możliwość kontaktu oraz Twoje prawa w tym 

zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę Twojej 

prywatności zostały opisane w polityce prywatności poszczególnych 

usługodawców, takich jak Facebook, Instagram, Google. 

Jeśli nie chcesz, aby serwisy społecznościowe przyporządkowywały dane zebrane 

w trakcie odwiedzin na mojej stronie internetowej bezpośrednio Twojemu profilowi 

w danym serwisie, to przed wizytą na mojej stronie musisz się wylogować z tego 

serwisu. Możesz również całkowicie uniemożliwić załadowanie na stronie wtyczek 

stosując odpowiednie rozszerzenia dla Twojej przeglądarki, np. blokowanie 

skryptów. 

Wideo.  

Na moich stronach osadzam wideo z serwisu YouTube, Wistia oraz Vimeo. W tym 

celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC, dotyczące usługi YouTube 

oraz pliki cookies firmy Wistia Inc. i Vimeo Inc. Pliki cookies ładowane są dopiero 

przy odtwarzaniu wideo. Jeżeli nie wyrażasz zgody na ich załadowanie, 

powstrzymaj się przed odtwarzaniem wideo.  

Odtwarzając wideo, Google, Wistia lub Vimeo otrzymują o tym informacje, nawet 

jeśli nie posiadasz profilu u danego usługodawcy czy nie jesteś u niego akurat 

zalogowany. Taka informacja (wraz z Twoim adresem IP) jest przez Twoją 

przeglądarkę przesyłana bezpośrednio do serwera danego usługodawcy (niektóre 

serwery znajdują się w USA) i tam przechowywana.  

Jeśli nie chcesz, aby Google, Wistia lub Vimeo przyporządkowywały dane zebrane 

w trakcie odtwarzania wideo na mojej stronie internetowej bezpośrednio Twojemu 

profilowi w danym serwisie, to przed wizytą na mojej stronie musisz się wylogować 

z tego serwisu. Możesz również całkowicie uniemożliwić załadowanie na stronie 

wtyczek stosując odpowiednie rozszerzenia dla Twojej przeglądarki, np. blokowanie 

skryptów. 

Z politykami prywatności ww. serwisów możesz zapoznać się na ich stronach 

internetowych. 



Logi serwera 

Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym 

przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane 

jest w logach serwera.  

Logi obejmują m.in. Twój adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce 

internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz. Logi zapisywane 

i przechowywane są na serwerze.  

Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami 

korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przeze mnie w celu Twojej 

identyfikacji. 

Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania 

stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi 

do administrowania serwerem.  

Zmiany w polityce prywatności 

Polityka prywatności może być przedmiotem zmian, ze względu chociażby na 

konieczność aktualizacji czy uwzględnienia nowych rozwiązań technicznych lub 

prawnych. Prawa Użytkownika wynikające z niniejszej Polityki prywatności jednak 

nie zostaną ograniczone bez wyraźnej zgody Użytkownika. 


