POLITYKA PRYWATNOŚCI
§1
[informacje ogólne]
1. Strona internetowa bikeexpo.pl (dalej: „Strona Internetowa”) prowadzona jest przez
DRONOLOGY SP. Z O. O., ul. Ludowa 2, 00-780 Warszawa, wpisaną do Rejestru
Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.
st.
Warszawy
w
Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS: 0000799994, NIP: 5213874228, REGON: 384176879, posiadającą kapitał
zakładowy w wysokości 5000,00 zł (dalej: „Administrator”).
2. W ramach działalności Strony Internetowej mogą być zbierane, przetwarzane i
wykorzystywane dane Użytkowników Strony Internetowej (dalej: „Użytkownicy”), w
tym dane osobowe.
3. Dane Użytkowników mogą być zbierane w wyniku: ich dobrowolnego podania przez
Użytkowników oraz stosowania plików cookies – zarówno własnych jak i pochodzących
od podmiotów zewnętrznych.
§2
[dane osobowe]
1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest DRONOLOGY SP. Z O. O., ul.
Ludowa 2, 00-780 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego
przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000799994, NIP: 5213874228,
REGON: 384176879, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 5000,00 zł
admin@dronology.pl.
2. Administrator za pośrednictwem Strony Internetowej może zbierać a następnie
przetwarzać dane osobowe w celach takich jak:
1) prowadzenia marketingu bezpośredniego produktów i usług Administratora, co jest
prawnie uzasadnionym interesem Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f
RODO;
2) statystyki i analizy zachowań Użytkowników na Stronie Internetowej, co jest
prawnie uzasadnionym interesem Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f
RODO.
3. Administrator może udostępnić dane osobowe swoim podwykonawcom (podmiotom, z
usług których korzysta przy przetwarzaniu) takim jak:
1) dostawcy usług informatycznych;
2) podmioty świadczące usługi marketingowe.
4. Administrator nie przekazuje danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy
za wyjątkiem udostępniania danych podwykonawcom Administratora (podmiotom,
które przetwarzają dane w jego imieniu), którzy dostarczają Administratorowi usługi
informatyczne lub marketingowe. Administrator korzysta wyłącznie z podmiotów
należących do programu EU-U.S. Privacy Shield (Tarcza Prywatności), które
zapewniają zgodność swojego działania z RODO.
5. W celu rozliczenia płatności, Administrator może udostępnić dane osobowe
Użytkowników podmiotom obsługującym płatności elektroniczne (dotyczy wyłącznie
przypadków, w których Użytkownik dokonuje płatności elektronicznej):
1) PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. (R.C.S. Luxembourg B 118 349);
2) Dotpay, ul. Wielicka 72, 30-552 Kraków.
Podmioty te przetwarzają dane Użytkowników jako niezależni administratorzy.
6. Dane osobowe przetwarzane w celu:
1) zawarcia i realizacji umów o świadczenie usług drogą elektroniczną – przetwarzane
są przez okres wymagany przepisami prawa oraz okres niezbędny do dochodzenia

własnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami zgłoszonymi w stosunku do
Administratora;
2) prowadzenia marketingu bezpośredniego produktów i usług Administratora –
przetwarzane są do momentu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania w
tym celu, cofnięcia zgody (na otrzymywanie informacji handlowej) lub do czasu,
kiedy Administrator zdecyduje o ich usunięciu;
3) statystyki i analizy zachowań Użytkowników na Stronie Internetowej, co jest
prawnie uzasadnionym interesem Administratora – przetwarzane są przez okres 3
lat od dnia ich zebrania.
7. Użytkownikowi, którego dane dotyczą, przysługują następujące prawa:
1) prawo dostępu do podanych danych osobowych oraz prawo otrzymania ich kopii;
2) prawo do sprostowania danych osobowych;
3) prawo do usunięcia danych osobowych;
4) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
5) prawo do przeniesienia danych osobowych;
6) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
7) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, Użytkownik,
którego dane dotyczą ma również prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych
osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
9. W celu wykonania powyższych Użytkownicy,
skontaktować się z Administratorem.
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§3
[narzędzia wykorzystywane na Stronie Internetowej]
1. Administrator w ramach Strony Internetowej korzysta z narzędzi informatycznych
dostarczanych przez podmioty zewnętrzne. Korzystanie z tych narzędzi może wiązać
się z korzystaniem z plików cookies dostarczanych przez te podmioty.
2. Administrator korzysta na Stronie Internetowej z następujących narzędzi
dostarczanych przez Google LLC (co wiąże się ze stosowaniem zewnętrznych plików
cookies): Google Analytics, Google Tag Manager, Google Ads, Google Search Console.
3. Google LLC swoją siedzibę ma w USA, a więc poza terenem Europejskiego Obszaru
Gospodarczego. Google jest podmiotem, który przystąpił do programu EU-U.S. Privacy
Shield (Tarcza Prywatności) i zapewnia odpowiedni poziom ochrony danych.
4. Administrator korzysta z narzędzia Facebook Pixel dostarczanego przez Facebook, Inc.
z siedzibą w USA (co wiąże się ze stosowaniem zewnętrznych plików cookies). Jest to
narzędzie analityczne pomagające mierzyć skuteczność reklam na podstawie analizy
działań podejmowanych przez Użytkowników w witrynie oraz na prezentowanie
reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika w serwisie facebook.com.

