Polityka prywatności
Administrator Danych
Administratorem Twoich danych osobowych jest Altecomo sp. z o.o . z siedzibą w Warszawie, ul. Rejtana
17/26, 02-516 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS: 0000618496 , NIP: 7010577868 , REGON: 364273888 , posiadająca kapitał zakładowy w
wysokości 5.000,00 zł, nr tel.: 22 417 33 35, e-mail: info@lavo.fun.
Dane administratora do kontaktu w zakresie ochrony danych osobowych.
E-mail: info@lavo.fun
adres: ul. Geodetów 23E, 05-500 Józefosław
Kategorie przetwarzanych danych
adres e-mail
Cel przetwarzania danych
Dane są potrzebne w celach marketingowych do przedstawienia oferty/promocji klubu drogą mailową
na podstawie wyrażonej zgody
Okres przetwarzania dancyh osobowych
W przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Twojej strony
ograniczających tę zgodę.
Zgoda
Zgoda może być wycofana w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem
przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
Zgodność przetwarzania danych
Dane są przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym
ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawe przetwarzaniem oraz przypadkową utratą,
zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.
Przysługujące prawa
● Prawo do zadania dostępu do Państwa danych osobowych
● Prawo do sprostowania danych osobowych
● Prawo do usunięcia danych osobowych
● Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych
● Prawo do wniesienia sprzeciwu

Pliki cookies
Czym są pliki „cookies”?
Pliki „cookies” to krótkie pliki tekstowe, które są przechowywane w przeglądarce lub na dysku twardym
komputera użytkownika strony internetowej, na której stosowane są pliki „cookies”. W przypadku
ponownej wizytyużytkownika na stronie internetowej pliki „cookies” pozwalają na rozpoznanie urządzenia
końcowego użytkownika i dostosowanie strony internetowej do jego preferencji.
W jakim celu stosujemy pliki „cookies”?
Pliki „cookies” stosujemy na naszych stronach internetowych w następujących celach:
1.Konfiguracji serwisu -umożliwiają ustawienia funkcji i usług w serwisie.
2.Uwierzytelniania -umożliwiają informowanie gdy użytkownik jest zalogowany, dzięki czemu
witryna może pokazywać odpowiednie informacje i funkcje.

3.Reklamy -umożliwiają wyświetlanie reklam, które są bardziej interesujące dla użytkowników, a
także personalizowanie reklam.
Jakich plików „cookies” używamy?
Przede wszystkim stosujemy pliki cookies potrzebne do umożliwienia działania funkcjonalności witryny,
których stosowanie nie polega na śledzeniu użytkownik. Dodatkowo wykorzystujemy także pliki „cookies“
do śledzenia zachowań użytkowników, jednak nie zbieramy informacji pozwalających zidentyfikować dane
osobowe konkretnego użytkownika.
Jak usunąć lub zablokować pliki „cookies”?
Domyślne ustawienia przeglądarki internetowej zazwyczaj pozwalają na umieszczanie plików "cookies" w
urządzeniu końcowym użytkownika. Zgodnie z art. 173 ust. 2 ustawy Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2017
poz. 1907) pozostawienie takich ustawień przeglądarki po otrzymaniu informacji na temat plików "cookies"
stosowanych w witrynie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na stosowanie plików "cookies" w
witrynach internetowych.
Użytkownik może zmienić domyślne ustawienia przeglądarki w celu uniknięcia zamieszczenia plików
"cookie" na jego urządzeniu. Opis konfiguracji plików "cookie" dla poszczególnych przeglądarek:
Firefox, Google Chrome, Internet Explorer, Bing, Safari.
Należy jednak pamiętać, że usunięcie lub blokada plików "cookies" może wiązać się z tym, że niektóre
sekcje naszych stron internetowych nie będą funkcjonowały poprawnie.
Gromadzenie innych danych
Na naszych serwerach przechowujemy także inne dane niż te, które pozyskujemy z wykorzystaniem plików
"cookies". Te dane to przede wszystkim adresy IP, czas nadejścia zapytania do naszego serwera, informacje
o typie i wersji systemu operacyjnego oraz przeglądarki. Ponadto, jeśli użytkownik zostaje przekierowany
na stronę internetową naszego serwisu z innej strony internetowej, to zbieramy informację o adresie URL, z
którego nastąpiło przekierowanie. Dane przechowujemy przede wszystkim w celu zapewnienia możliwie
najwyższej jakości administrowania serwisem. Ponadto służą nam one do sporządzania statystyk
dotyczących sposobu korzystania przez użytkowników z naszego serwisu. Dane gromadzone przy użyciu
plików „cookies” nie są ujawniane osobom trzecim, za wyjątkiem upoważnionych przepisami prawa
organów władzy publicznej.

