
POLITYKA PRYWATNOŚCI STRONY INTERNETOWEJ SHOW YOUR SCORE

1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1. Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych
oraz plików cookies pozyskanych na stronie internetowej
https://app.showyourscore.com (zwana dalej „Aplikacją”) celem ułatwienia procesu
tworzenia grafik promocyjnych dla klubów sportowych piłki nożnej (zwane dalej
„Grafiki”), której twórcą jest Show Your Score Prosta Spółka Akcyjna z siedzibą w
Warszawie przy al. Jana Pawła II 27, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Warszawie,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0001010337, NIP 5273034354, REGON 52400987000000, (zwaną dalej „Twórcą”).

1.2. Naszym nadrzędnym celem jest zapewnienie Użytkownikom Aplikacji ochrony ich
danych osobowych oraz prywatności co najmniej na poziomie odpowiadającym
wymogom określonym w obowiązujących przepisach prawnych, w szczególności w
Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej zwanym
RODO, ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, ustawie z dnia
18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

1.3. Administratorem Twoich danych osobowych przetwarzanych w Aplikacji jest Show
Your Score Prosta Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy al. Jana Pawła II
27, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001010337, NIP 5273034354,
REGON 52400987000000 (zwaną dalej także „Administratorem”).

1.4. Z Administratorem możesz skontaktować się kierując korespondencję na adres
prowadzenia działalności lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
contact@showyourscore.com

2. ZAKRES I CEL GROMADZENIA DANYCH

2.1. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w Aplikacji jest uzasadniony
interes Administratora polegający na ułatwieniu użytkownikom Aplikacji (dalej jako
„Użytkownicy”) procesu tworzenia grafik promocyjnych dla klubów sportowych
piłki nożnej, a więc art. 6 ust. 1 pkt f) RODO.

2.2. W związku z korzystaniem z Aplikacji, Administrator będzie przetwarzał
następujące dane Użytkowników: email. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale
konieczne celem korzystania z Aplikacji. Natomiast w zakresie osób, których dane
Użytkownik będzie podawał w celu skorzystania z Aplikacji i stworzenia grafik
promocyjnych dla klubów sportowych piłki nożnej (dalej jako „Zawodnicy”),
przetwarzane będą następujące dane: wizerunek, imię i nazwisko oraz przynależność
do danego klubu sportowego wraz z numerem zawodnika.

2.3. Administrator przekaże Twoje dane następującym odbiorcom:
a) Google LLC („Google”), której siedziba znajduje się pod adresem 1600 Amphitheatre Parkway,

Mountain View, CA 94043, USA (Państwo trzecie), której podpowierzyliśmy przetwarzanie
danych osobowych jako podmiotowi podprzetwarzającemu w zakresie usług dostępnych na
stronach https://cloud.google.com/vision/ (umożliwiającej
wykrycie współrzędnych twarzy) oraz
https://firebase.google.com/support/privacy/ (zapewniającej przechowywanie danych). Na
podanych stronach Użytkownicy i Zawodnicy mogą zapoznać się z zasadami przetwarzania
danych osobowych oraz stosowanych zabezpieczeniach. Podmiot ten podlega certyfikacji w
ramach Privacy Shield, co w każdej chwili możesz sprawdzić pod adresem
www.privacyshield.gov/list,

https://cloud.google.com/vision/?fbclid=IwAR1IfQ86Pfr7S6_m1UUDJWfIpR7Z6jbnOFJVVCOY4_1Ms3eHg1bVeEqCWBw
https://firebase.google.com/support/privacy/
http://www.privacyshield.gov/list


b) ponadto Twoje dane osobowe mogą być przekazane takim kategoriom odbiorców jak podmioty
świadczące usługi prawne, informatyczne, księgowe.

2.4. W zakresie danych osobowych Zawodników, podawanych przez Użytkowników,
Administrator informuje, iż na podstawie art. 14 ust. 5 RODO obowiązek
informacyjny w stosunku do Zawodników realizowany jest na podstawie niniejszej
Polityki Prywatności, ponieważ realizacja obowiązku informacyjnego poprzez
bezpośredni kontakt z każdym Zawodnikiem wymagałby gromadzenia dodatkowych
danych, zbędnych z punktu widzenia funkcjonowania Aplikacji i tym samym
stanowiłoby ponadnormatywne, nieuzasadnione w niniejszych okolicznościach
zaangażowanie Administratora. Administrator podkreśla, iż w stosunku do danych
osobowych Zawodników zapewnione są wszelkie standardy ochrony danych
osobowych, w tym zapewnione są prawa wskazane w ustępie 3.1.

2.5. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas korzystania z Aplikacji przez
Użytkownika oraz przez 1 rok od dnia ostatniego korzystania z Aplikacji (logowania
Użytkownika), a następnie zostaną usunięte w sposób uniemożliwiający odczyt.

2.6. W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec
Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

3. UPRAWNIENIA PODMIOTÓW DANYCH OSOBOWYCH

3.1. Podmiot danych osobowych ma pełne prawo do:
c) dostępu do treści swoich danych osobowych – otrzymania potwierdzenia czy dane są

przetwarzane przez Administratora i w jaki sposób,
d) prostowania swoich danych osobowych, jeżeli są nieaktualne lub niedokładne, a także

uzupełnienia gdy są niekompletne,
e) usunięcia swoich danych osobowych,
f) przenoszenia danych
g) ograniczenia przetwarzania,
h) wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania  danych osobowych
i) w przypadku gdy przetwarzanie następować będzie na podstawie zgody, cofnięcia zgody w

dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem. W tym celu należy skontaktować się z Administratorem.

j) wniesienia skargi do organu nadzorczego jeżeli sposób w jaki przetwarzane są dane osobowe
narusza   przepisy   unijnego  rozporządzenia RODO.

1. ZABEZPIECZENIE DANYCH

3.2. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób,
których dane dotyczą, w szczególności zapewnia, że gromadzone przez niego dane
osobowe są:

k) przetwarzane zgodnie z prawem,
l) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu

niezgodnemu z tymi celami,
m) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz

przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest
to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

3.3. Administrator zapewnia, że wszelkie dane osobowe, które zostały zebrane w
Aplikacji służą wyłącznie do korzystania z Aplikacji. Dane te nie będą udostępnianie
innym osobom niż wskazane w niniejszej Polityce Prywatności, chyba że
Administrator uzyska zgodę osoby, której dane osobowe dotyczą lub obowiązek ich
przekazania wynika z przepisów prawnych.

3.4. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę
przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych



objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem
osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z
naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub
zniszczeniem.

3.5. Administrator chroni dane osobowe Użytkowników i Zawodników, zapewniając
wysoki poziom zabezpieczeń (połączenie szyfrowane) oraz stosując wewnętrzne
procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom
nieupoważnionym.

4. PLIKI COOKIES

Niektóre obszary serwisów należących do Administratora mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki
tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub
umorzenia danej operacji. Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera ani dla jego użytkownika i jego danych.
Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku. Można też
wyłączyć ich działanie w ustawieniach przeglądarki, co może ograniczyć albo uniemożliwić korzystanie z
niektórych części serwisu. Pliki cookie wykorzystujemy w celach statystycznych oraz do autoryzacji
użytkowników w serwisach. Pliki cookie mogą zawierać dane osobowe użytkownika, chociaż w większości
przypadków będzie to tylko adres e-mail. Dane te dostępne są tylko dla użytkownika danego komputera jak i dla
naszych serwisów.

5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

5.1. Korzystanie z Aplikacji oznacza akceptację postanowień Polityki prywatności i
wykorzystania plików cookies oraz zobowiązanie do jej przestrzegania.

5.2. Administrator ma prawo dokonywania zmian w Polityce prywatności i
wykorzystania plików cookies, które wynikać mogą w szczególności ze zmiany
obowiązujących przepisów prawa. Zmiany Polityki prywatności i wykorzystania
plików cookies dokonywane są poprzez umieszczenie przez Administratora na
stronie głównej Aplikacji informacji o zmianie Polityki prywatności i utrzymanie jej
na rzeczonej stronie przez okres 14 dni od zmiany Polityki prywatności.

5.3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niezależne od niej nieprawidłowe
pod względem technicznym działanie Aplikacji oraz za przerwy w dostępności
Aplikacji.

5.4. Administrator w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek
szkodę bezpośrednią lub pośrednią, wynikającą z korzystania z Aplikacji.

6. Polityka Prywatności nie dotyczy serwisów i firm, których dane kontaktowe podane są w
Aplikacji, w szczególności portalu społecznościowego Facebook.


