POLITYKA PRYWATNOŚCI
Ochrona prywatności użytkowników serwisu http://fechallenge.com/ (dalej: Serwis) ma dla
nas kluczowe znaczenie. W związku z powyższym publikujemy dokument wyjaśniający
zasady oraz sposób gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o
użytkownikach serwisu http://fechallenge.com/ .

A. Przetwarzanie danych osobowych użytkowników
Serwisu
1. Dane dotyczące użytkowników Serwisu są przetwarzane przez spółkę Fantasy Expo Sp. z o.o.
(dalej: Fantasy Expo) z siedzibą we Wrocławiu, 50-077 Wrocław, ul. Kaziemierza Wielkiego
27, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta
Wrocław, Wydział VI Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000496522,
kapitał zakładowy w wysokości 5.000,00 (wpłacony w całości), NIP: 8971796193, będącą w
odniesieniu do danych osobowych użytkowników administratorem danych osobowych w
rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
2. Fantasy Expo zbiera następujące dane użytkowników, którzy korzystają z Serwisu w tym
m.in.: imię i nazwisko, nick, adres e-mail, płeć, data urodzenia. Jednakże obligatoryjne jest
wypełnienie tylko niektórych jego części zawierających kategorie dostarczające dane
statystyczno-demograficzne.
3. Podanie danych osobowych użytkowników jest dobrowolne lecz niezbędne w celu realizacji
usług lub prawnie usprawiedliwionych celach Fantasy Expo m.in. marketingu bezpośredniego
produktów lub usług należących do Fantasy Expo, zgodnie z wymogami prawa polskiego, w
tym szczególności w zgodzie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych. Zbiór zgromadzonych danych osobowych użytkowników traktowany jest jako
wydzielona baza danych. Fantasy Expo w drodze umowy może powierzać przetwarzanie tych
danych innym podmiotom, w tym zagraniczym, w trybie art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych.
4. W celu uzyskania pełnego dostępu do treści i usług oferowanych przez Fantasy Expo w
Serwisie zaleca się dokonanie przez użytkownika rejestracji na stronie pod adresem URL:
http://fechallenge.com/ . poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego. Ponadto w celu
świadczenia na rzecz użytkowników naszego Serwisu niektórych usług drogą elektroniczną,
Fantasy Expo może zbierać i przetwarzać dane osobowe użytkowników w sposób inny niż
rejestracja.
5. Każdy użytkownik Serwisu, który wypełni formularz rejestracyjny czy w inny sposób
udostępnił nam swoje dane osobowe, zapewnimy dostęp do jego danych osobowych w celu
ich weryfikacji, modyfikacji lub usunięcia.

B. Polityka cookies i innych technologii
1. W związku z udostępnianiem zawartości Serwisu stosuje tzw. cookies, tj. informacje
zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą
odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także
używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. Pliki cookies
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(tzw. ciasteczka) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które
przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu. Cookies zazwyczaj
zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania
ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
a. dostosowania zawartości Serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji
korzystania z Serwisu, w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie
użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić Serwis, dostosowaną
do jego indywidualnych potrzeb,
b. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy Serwisu
korzystają z niego, co umożliwia ulepszanie jego struktury i zawartości,
c. utrzymania sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie
musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
d. dostarczania użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich
zainteresowań.
W ramach Serwisu możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:
a. "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach
Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających
uwierzytelniania w ramach Serwisu,
b. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do
wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu,
c. pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron
Serwisu,
d. "funkcjonalne" pliki cookies, umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez
użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie
wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki,
wyglądu strony internetowej itp.,
e. "reklamowe" pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści
reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych
(przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w
urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie
zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w
szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w
ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu
w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i
sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki
internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one
zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać
informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.
Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystanie z niektórych
usług w ramach Serwisu, w szczególności wymagających logowania.
Pliki cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu, a
następnie wykorzystywane przez współpracujących z Fantasy Expo reklamodawców, firmy
badawcze oraz dostawców aplikacji multimedialnych.

C. Informacje zawarte w logach dostępowych
Podobnie jak większość serwisów, Fantasy Expo zbiera informacje dotyczące korzystania z
Serwisu przez użytkowników oraz ich adresów IP na podstawie analizy logów dostępowych.
Informacje te wykorzystywane są w celach technicznych, związanych z administracją
serwerów naszego Serwisu, jak również w celach statystycznych, przy analizie
demograficznej użytkowników. Stosownie do zapisu art. 18 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca
2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz innych obowiązujących przepisów
prawa, możemy zostać zobowiązani do wydania informacji, w tym w szczególności numeru
IP komputera, zawartych w logach dostępowych na żądanie uprawnionych na podstawie
prawa organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

D. Kontakt
W razie pytań użytkowników dotyczących stosowanej przez Fantasy Expo, Polityki
Prywatności, jak również w celu realizacji uprawnień określonych w punkcie prosimy o
kontakt na adres e-mail: info@fechallenge.com

