
Polityka Prywatności portalu MaratonyPolskie.PL ma zastosowanie do naszych stron internetowych oraz kont 
użytkowników Internetowej Społeczności Sportowej na serwisach www.maratonypolskie.pl oraz www.eurocalendar.info 

Kiedy korzystasz z wymienionych powyżej stron, akceptujesz warunki niniejszej Polityki Prywatności. 

Kategorie Danych Osobowych, które gromadzimy 

Konto użytkownika: Jeśli zdecydujesz się założyć konto czytelnika na portalu MaratonyPolskie.PL będziemy 
przechowywać Twój adres aktywacyjny e-mail (adres z którego dokonano założenia konta i jego aktywacji), hasło oraz 
inne dostarczone przez Ciebie informacje na temat Twoich preferencji i cech (region zamieszkania, ulubione dyscypliny 
sportowe, wizerunek, dane kontaktowe, udział w imprezach sportowych itd) – ale jedynie w zakresie jaki sam określisz 
wprowadzisz. 

Poczta: po założeniu konta masz także możliwość prowadzenia interakcji z innymi czytelnikami – za pomocą forum 
dyskusyjnego na którym zamieszczasz swoje wypowiedzi, czy bezpośrednio przekazywanych listów „pocztą 
wewnętrzną” portalu. 

Informacje o udziale w imprezach sportowych: jeśli zdecydujesz się rejestrować wyniki swoich startów w 
zawodach sportowych, w naszej bazie znajdą się także Twoje wyniki, terminy oraz miejsca startów – tylko te, które 
samodzielnie zarejestrujesz. 

Kiedy przekazujesz nam Dane Osobowe, zaświadczasz, że dane te zostały przez Ciebie podane dobrowolnie, 
samodzielnie oraz że masz pozwolenie na to, aby je nam dostarczyć – jeżeli wymaga tego w szczególnym przypadku 
prawo. 

W jaki sposób zbieramy Twoje Dane Osobowe? 

Dane Osobowe, które nam przekazujesz: Twoje Dane Osobowe zbieramy wyłącznie bezpośrednio od Ciebie. Dane 
osobowe które znajdują się w naszym portalu są dodawane i edytowane wyłącznie przez czytelników. 

Dane Osobowe, które zbieramy w sposób bierny: Twoje Dane Osobowe zbieramy również w sposób bierny, 
jednak następuje to w ograniczonym zakresie, w celu zbierania statystyk portalu, wyłącznie w ramach zliczania 
statystyk np. google, gemius itp. 

W naszym portalu nie są przetwarzane ani wykorzystywane żadne dane dotyczące Twojej lokalizacji, dane które nam 
udostępniłeś nie są profilowane pod kątem działań realizowanych w Twoim kierunku. 

Dane Osobowe, które otrzymujemy od stron trzecich: nie pozyskujemy danych od stron trzecich. 

Do czego wykorzystujemy Twoje Dane Osobowe? 

Twoje Dane Osobowe, które udostępniłeś w swojej wizytówce nie są w żaden sposób wykorzystywane przez portal w 
działaniach reklamowych takich jak personalizacja reklam, ani udostępniane innym podmiotom. Są natomiast 
wyświetlane publicznie w portalu w lokalizacjach do tego przeznaczonych, wyłącznie w zakresie przez Ciebie 
udostępnionym. Na żadnym etapie nie jesteś proszony o uzupełnienie danych – poza procesem zakładania konta i 
logowania, gdy są od Ciebie pobierane dane niezbędne do założenia / weryfikacji konta (tj. login, hasło, email) 

Cele prawne: W wybranych przypadkach możemy użyć Twoich Danych Osobowych do przeprowadzania i 
rozwiązywania sporów prawnych, działań wyjaśniających oraz nadzorowania zasad zgodności lub do wyegzekwowania 
warunków korzystania z portalu. 

Zgoda: W przypadku niektórych bezpośrednich działań marketingowych (wewnętrzny mailing na konto użytkownika) 
możemy polegać na Twojej zgodzie. W dowolnym momencie możesz wycofać swoją zgodę zmieniając ustawienia 
swojego konta. 

Twoje wybory 

Możesz zarządzać swoimi preferencjami dotyczącymi komunikacji w ustawieniach konta. 

Możesz samodzielnie uzupełnić / edytować swoje dane, a także samodzielnie je kasować, usuwać, przywracać. 

Jak udostępniamy Twoje Dane Osobowe? 

Firmy zależne oraz zmiana zarządcy: Możemy udostępniać Twoje Dane Osobowe firmom realizującym dla nas 
zaplecze techniczne portalu (obsługa serwerów, hosting) zarówno w celach administracyjnych jak i testowych. W 
przypadku przejęcia portalu w wyniku sprzedaży lub zmiany podmiotu zarządzającego, nowi właściciele uzyskają 
dostęp do Twoich Danych Osobowych w zakresie określonym w niniejszym dokumencie. 

Informacje udostępniane publicznie: Kiedy zamieszczasz swoje dane osobowe w wizytówce (na swoim koncie), 
dane te mogą być przeglądane przez innych czytelników, zarówno zalogowanych jak i niezalogowanych. Twoje dane są 
widoczne publicznie aż do momentu, kiedy zdecydujesz się na ich usunięcie. Pamiętaj, że internetowe wyszukiwarki 
mogą przechowywać Twoje dane w pamięci przez dłuższy okres czasu, nawet gdy usuniesz je z naszego portalu. 

Przedstawiciele władz: Jeśli jest to wymagane przez prawo, możemy ujawnić Dane Osobowe, na przykład organom 
ścigania lub innym organom władzy. Obejmuje to nakazy sądowe, wezwania i nakazy wynikające z procesów prawnych 
oraz dochodzeń administracyjnych lub karnych. Możemy też ujawnić Twoje Dane Osobowe, jeśli ich ujawnienie jest 



niezbędne do zapobiegania, wykrywania lub ścigania przestępstw albo uniknięcia innych szkód bądź też w odpowiedzi 
na działania prawne lub egzekwowanie naszych praw i roszczeń. 

Jak przechowujemy i chronimy Twoje Dane Osobowe? 

Nasze serwery i centra danych są zlokalizowane na terenie Unii Europejskiej, a nasi firmy współpracujące, realizujące 
obsługę technologiczną i informatyczną zasobów mogą znajdować się zarówno w Polsce, jak i w innych krajach. 
Przekazując nam Dane Osobowe, wyrażasz zgodę na to, że Twoje Dane Osobowe mogą zostać przesłane i zapisane w 
tych krajach. Kraje te mogą mieć odmienne i/lub mniej rygorystyczne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych i 
bezpieczeństwa danych od tych, które obowiązują w Polsce. W rezultacie Twoje Dane Osobowe mogą być przedmiotem 
wniosków o udostępnienie danych złożonych przez instytucje rządowe, sądy lub organy ścigania tych krajów, działające 
zgodnie z obowiązującym w tych krajach prawem. Z zastrzeżeniem przepisów prawa obowiązujących w tych innych 
krajach, zapewniamy niezbędne zabezpieczenia mające na celu ochronę Twoich danych osobowych, np. poprzez 
uzyskanie od odbiorców danych zobowiązań umownych bazujących na klauzulach modelowych UE. 

Portal MaratonyPolskie.PL przechowuje Dane Osobowe zapisane na naszych serwerach i w naszych systemach w 
sposób chroniony przed nieautoryzowanym dostępem i niewłaściwym użyciem. Nasze systemy wykorzystują 
technologie szyfrowania lub kodowania danych oraz zapory skonfigurowane zgodnie z obowiązującymi standardami. 
Wykorzystujemy też technologię Secure Socket Layer (SSL), która chroni Twoje dane podczas ich przesyłania przez 
Internet. Dostęp do Danych Osobowych mają wyłącznie osoby w obrębie naszej organizacji lub świadczące dla nas 
usługi firmy zewnętrzne, które wymagają takiego dostępu w celu realizacji działań określonych w niniejszej Polityce 
Prywatności. Dodatkowo informacje zebrane przez Google są przechowywane zgodnie z zasadami polityki prywatności 
Google. 

Okresy zatrzymywania danych 

Będziemy przechowywać Twoje Dane Osobowe tak długo, jak długo aktywne będzie Twoje konto. 

Twoje Dane Osobowe będą również przechowywane do celów wymaganych przez prawo, do potrzeb rozstrzygania 
sporów oraz egzekwowania umów, a dodatkowo w kopiach bezpieczeństwa i archiwach. Dane tam zamieszczone nie 
podlegają usunięciu z chwilą usunięcia przez Ciebie konta. 

Ciasteczka i narzędzia do śledzenia 

MaratonyPolskie.PL wykorzystuje ciasteczka w celu ułatwienia procesu logowania do konta. 

Zmiany niniejszej Polityki prywatności 

Możemy dokonywać zmian w niniejszej Polityce prywatności w dowolnym czasie i bez wcześniejszego powiadomienia. O 
istotnych zmianach dotyczących wykorzystywania przez nas Twoich Danych Osobowych poinformujemy Cię przed ich 
wprowadzeniem. O takich istotnych zmianach możemy Cię informować przez e-mail lub przez umieszczenie 
odpowiedniej informacji w widocznym miejscu naszej strony internetowej. Korzystając z naszych usług i portalu po 
opublikowaniu tych zmian, wyrażasz na nie zgodę. 

W jaki sposób możesz zarządzać swoimi Danymi Osobowymi? 

Swoimi danymi osobowymi możesz zarządzać samodzielnie po zalogowaniu się do swojego konta na stronie 
MaratonyPolskie.PL. W każdej chwili możesz też edytować lub usunąć swoje dane lub całe konto w zakładce UST. 

Dostęp do konta: W dowolnym czasie masz prawo do uzyskania informacji o wszystkich Twoich Danych Osobowych, 
które przechowujemy. W tym celu musisz zalogować się na swoje konto. Jeżeli nie pamiętasz loginu lub hasła, możesz 
skorzystać z opcji przypomnienia danych logowania na adres email aktywacyjny. Jeżeli utraciłeś dostęp do adresu 
email aktywacyjnego a nie posiadasz swojego loginu i hasła, nie będzie możliwości zalogowania się do Twojego konta. 

Pamiętaj: usunięcie konta nie spowoduje usunięcia niektórych Twoich interakcji: np. wypowiedzi na forum 
dyskusyjnym, wiadomości wysłanych do innych czytelników itd. 

Pamiętaj: W pewnych sytuacjach możemy nie mieć możliwości udostępnienia Ci dostępu do Twojego konta i Danych 
Osobowych. Do usunięcia Twojego konta przez administrację, gdy utracisz do niego dostęp, będziesz musiał 
przedstawić niepodważalne dowód autoryzacji, wskazujący że jesteś właścicielem konta które chcesz usunąć lub 
edytować. 

Skargi  

Jeśli uważasz, że Twoje Dane Osobowe lub sposób, w jaki je przetwarzamy, są niezgodne z obowiązującymi przepisami 
ochrony danych, możesz złożyć skargę do odpowiedniego organu do spraw ochrony danych lub do lokalnego organu 
zajmującego się sprawami ochrony danych. 

  


