
 Polityka prywatności 
 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 Dokument dostosowany został do wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
 Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych a także 
 uchylenia Dyrektywy 95/46/WE. 

 Jeśli masz jakieś pytania, które dotyczą przetwarzania i bezpieczeństwa Twoich danych 
 osobowych, skontaktuj się za pośrednictwem e-mail na adres kontakt@body-map.pl 

 Polityka Prywatności określa podstawowe zasady dotyczące zbierania i przetwarzania 
 danych osobowych podczas korzystania z usług dostępnych w serwisie body-map.pl 
 (zwany dalej Serwisem) 

 Administratorem danych osobowych serwisu body-map.pl jest: 

 Body Map Sp. z o.o. (zwany dalej Administratorem). 

 Wszystkie obowiązki dotyczące ochrony danych osobowych wykonuje bezpośrednio wyżej 
 wspomniany administrator danych. 

 Twoje uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych to: 

 – prawo do żądania otrzymania dostępu do Twoich danych, wglądu do danych, ich zmiany 
 oraz usunięcia 

 – w każdej chwili możesz cofnąć zgodę na przetwarzanie Twoich danych w określonym celu 

 – masz prawo do wniesienia skargi w momencie, gdy istnieje podejrzenie, że administrator 
 nieodpowiednio zabezpiecza i przetwarza Twoje dane osobowe. 

 Uprawnienia o których mowa zostały zawarte w art. 16-21 RODO. 

 Kiedy są pozyskiwane Twoje dane osobowe i w jakim celu są 
 zbierane? 

 II. COOKIES (ciasteczka) 

 A. Serwis wykorzystuje technologię „cookies”, w celu umożliwienia administratorowi 
 rozpoznania Ciebie i dostosowania serwisu do Twoich potrzeb. 

 Serwis wykorzystuje cookies do: 

 1. zapamiętania Twoich preferencji wyświetlania serwisu 

 2. tworzenia statystyk i raportów oglądalności funkcjonowania Serwis 



 Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nieusuwanie ich z 
 dysku. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących 
 plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby 
 blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej 
 bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika Serwisu. 

 Jeżeli nie zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies możesz 
 zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoja przeglądarkę internetową. 
 Informacje jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej. 
 Niestety w przypadku zablokowania plików cookies pochodzących z body-map.pl nie 
 możemy zagwarantować poprawnego działana Serwisu. 

 B. Google Analytics (cookies) 

 Google Analytics wykorzystuje technologię „cookies”, w celu umożliwienia przeanalizowania 
 przez Serwis źródeł ruchu i sposobu, w jaki odwiedzający korzystają z niego. 

 Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach 
 plików cookies i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych 
 usług związanych z ruchem i korzystaniem z internetu. 

 Dane te nie są nigdy łączone z danymi podanymi, o których mowa w III części i stanowią 
 jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów 
 systemowych. 

 Jeżeli nie zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies możesz 
 zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoja przeglądarkę internetową. 
 Informacje jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej Przeglądarki. Niestety w 
 przypadku zablokowania plików cookies Google nie możemy zagwarantować poprawnego 
 działania Serwisu. 

 III. SUBSKRYPCJA NEWSLETTERA 

 W przypadku subskrypcji newslettera oraz wyrażenia zgody na jego otrzymywanie w 
 procesie rejestracji lub składania zamówienia prosimy jedynie o podanie adresu e-mail, na 
 który przesyłane będę informacje handlowe od Administratora, z których w każdej chwili 
 możesz zrezygnować klikając link anulujący subskrypcję i znajdujący się w stopce każdego 
 newslettera. 

 IV. PARTNERZY 

 W Serwisie dostępne są również linki do innych stron internetowych osób fizycznych, 
 spółek, organizacji, a Serwis nie ponosi odpowiedzialność za zawartość zamieszczoną na 
 tych stronach i/lub ich polityki prywatności, dlatego też Użytkownicy zanim zamieszczą na 
 tych stronach jakiekolwiek informacje ich dotyczące powinni zapoznać się z regulacjami i 
 politykami prywatności tych stron. 



 V. JAWNE DANE OSOBOWE 

 Dane osobowe podane w Serwisie przy okazji wysyłania komentarzy do artykułów są 
 dostępne dla wszystkich odwiedzających strony zawierające te dane. Serwis nie ma 
 możliwości zabezpieczenia Ciebie przed osobami prywatnymi lub firmami, które takie dane 
 wykorzystają do przesłania Ci nieokreślonych informacji. Dlatego dane te nie podlegają 
 Polityce Prywatności. 

 VI. UDOSTĘPNIANIE TWOICH DANYCH OSOBOWYCH 

 W szczególnych sytuacjach, w których obowiązujące prawo nakazuje administratorowi 
 udostępnienie zebranych danych organom państwowym, Serwis dane takie udostępni. Za 
 wyjątkiem tych sytuacji, Twoje dane osobowe będą ujawnianie wyłącznie w zakresie, celu i 
 podmiotom wymienionym w niniejszej polityce prywatności. 

 VII. ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI BODY-MAP.PL 

 Serwis zastrzega sobie prawo zmiany polityki prywatności, o ile będzie wymagać tego 
 obowiązujące prawo, ulegną zmianie warunki technologiczne funkcjonowania Serwisu lub 
 zmiana będzie wprowadzać standard wyższy od minimum wymaganego prawem. Aktualny 
 tekst polityki prywatności zawsze będzie znajdować się pod adresem 
 https://body-map.pl/polityka-prywatnosci/. 

 Data określona poniżej jest datą obowiązywania Polityki Prywatności w ostatniej wersji: 

 09.09.2022 r. 


