
POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejszą Politykę Prywatności (dalej jako: „Polityka”) wdrożono z myślą o zapewnieniu szczególnej 

ochrony danych osobowych Użytkowników korzystających z niniejszego Serwisu.

I. Informacje ogólne

1. Administratorem Serwisu jest DIZGUT sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie (64-100) przy ul. Szybowników 

28, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 

0000415698, posiadająca nr NIP: 7543063244 oraz nr REGON: 161457281.

2. Administrator Serwisu jest jednocześnie Administratorem Danych Osobowych Użytkowników, w 

związku z korzystaniem z Serwisu. 

3. Kontakt z Administratorem Serwisu jest możliwy mailowo: ado@freeflycenter.com lub listownie na 

w/w adres pocztowy.

4. W niniejszej Polityce posłużono się następującymi definicjami:

1) Serwis – serwis internetowy należący do Administratora Serwisu, umieszczony pod adresem: 

www.freeflycenter.com;

2) Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca z Serwisu, która nie prowadzi działalności 

gospodarczej lub korzysta z w/w Serwisu w celach z nią niezwiązanych;

3) RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016r. w 

sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119,

str. 1).

5. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) to pliki wysyłane do komputera lub innego urządzenia Użytkownika 

Serwisu podczas przeglądania niniejszej strony internetowej. 

6. Dane zbierane za pośrednictwem plików cookies są przetwarzane w celu:

1) dopasowania treści strony internetowej;

2) wykrywania nadużyć;

3) pomiarów statystycznych;

4) udoskonalenia usług świadczonych za pośrednictwem strony. 

W/w cele stanowią, również prawnie uzasadniony interes Administratora Serwisu (art. 6 ust. 1 lit. f 

RODO).
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7. Użytkownikowi Serwisu przysługują, w stosunku do przetwarzanych danych osobowych, 

następujące prawa:

1) dostępu, w tym uzyskania ich kopii;

2) żądania sprostowania danych;

3) ich usunięcia;

4) ograniczenia przetwarzania;

5) skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Jeśli Użytkownik Serwisu nie chce, by na jego urządzeniu końcowym przechowywano pliki cookies, 

to może on zmienić ustawienia swej przeglądarki tak, by pliki te były blokowane (w całości lub w 

części) lub też wskazać, że za każdym razem pragnie on otrzymywać komunikat, gdy tylko pliki 

cookies zostaną wysyłane na jego urządzenie. Szczegółowe i pełne informacje w tym zakresie są 

dostępne w ustawieniach danej przeglądarki internetowej. 

9. Administrator Serwisu wskazuje, że zablokowanie przez Użytkownika używanych przez niego plików 

cookies może mieć wpływ na pełne korzystanie z Serwisu. 

10. Podczas korzystania przez Użytkownika Serwisu ze strony internetowej automatycznie zbierane są 

jego dane, takie jak:

1) adres IP;

2) nazwa domeny;

3) typ przeglądarki;

4) typ systemu operacyjnego.

Dane te mogą być zbierane przez pliki cookies, system Google Analytics i system Web Beacon oraz 

mogą być zapisywane w logach serwera.

11. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies)

oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane

są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu do czasu wylogowania, opuszczenia strony 

internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies 

przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu przez czas określony w 

parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez danego Użytkownika.

12. Administrator zaleca zapoznanie się z polityką ochrony prywatności Google Analytics, by poznać 

zasady korzystania z plików cookies wykorzystywanych w statystykach.

13. Pliki cookies mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do 

wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki Użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu 

mogą zachować informację o ścieżce nawigacji Użytkownika Serwisu lub czasie pozostawania na 

danej stronie.



14. W zakresie informacji o preferencjach Użytkownika Serwisu gromadzonych przez sieć reklamową 

Google Użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy 

pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/.

15. W przypadku dopasowania treści strony oraz wykrywania botów i nadużyć, a także pomiarów 

statystycznych i udoskonalania usługi, zapisane dane będą przetwarzane w tych celach do momentu

wyrażenia sprzeciwu lub do czasu zakończenia korzystania z Użytkownika z usług świadczonych 

poprzez stronę internetową.

16. Zasady określone w niniejszej Polityce podlegają prawu polskiemu.

II. Logi serwera

1. Informacje o niektórych zachowaniach Użytkowników Serwisu podlegają logowaniu w warstwie 

serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania Serwisem oraz w celu 

zapewnienia sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.

2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać 

następujące informacje:

1) czas nadejścia zapytania;

2) czas wysłania odpowiedzi;

3) nazwa stacji Użytkownika – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP;

4) informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,

5) adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy 

przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,

6) informacje o przeglądarce Użytkownika Serwisu,

7) informacje o adresie IP;

8) system operacyjny. 

3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony. Są one 

wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

III. Udostępnienie danych

1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie 

dozwolonych.

2. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym 

organom na podstawie zgodnych z prawem żądań.
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