Ogólne warunki korzystania z platformy Playces
UWAGA: NIGDY NIE SPRZEDAJEMY TWOICH DANYCH OSOBOWYCH STRONOM
TRZECIM
Obowiązek informacyjny wynikający z RODO
W związku z nowym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych znanym
powszechnie jako RODO chcielibyśmy przekazać Ci kilka informacji, które przedstawiamy
poniżej.

Co to jest RODO?
Od 25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., które wprowadza nowe zagadnienia z
zakresu praw Klientów i Użytkowników.

Kto jest Administratorem moich danych osobowych?
Administratorem Twoich danych osobowych jest Playces Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej
Górze przy ul. Malinowa 22, 65-125. Możesz się z nami kontaktować przez adres email
podany na stronie internetowej.

W jakich celach Playces sp. Z.o.o. przetwarza moje dane?
Ponieważ zarejestrowałeś się jako Użytkownik i zaakceptowałeś Regulamin przetwarzamy
Twoje dane osobowe w szczególności w celu rozróżnienia i komunikacji Użytkowników oraz
poprawnego naliczania spalanych kalorii.
Jakie prawa ma Użytkownik w Playces?
Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do realizacji wyżej
wymienionych celów. Jak zawsze masz prawo dostępu do danych oraz prawo ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,
niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, prawo
wniesienia sprzeciwu. W tym celu wystarczy się z nami skontaktować.
Platforma Playces jest miejscem, gdzie można znaleźć partnerów do uprawiania sportu
i nawiązać z nimi kontakt. Aplikacja, dostępna dla członków poprzez Internet, zapewnia
dostęp do profili innych zarejestrowanych użytkowników.

Platforma Playces nie bierze odpowiedzialności za przebieg, realizacje i organizację spotkań
sportowych będących przedmiotem działania aplikacji mobilnej. Platforma Playces nie jest
organizatorem spotkań w rozumieniu kodeksowym.
Rejestracja jest bezpłatna, w każdej chwili można wykasować online swoje konto.
Nasze usługi są dostępne jedynie dla zarejestrowanych użytkowników. Przed rejestracją
prosimy zapoznać się z warunkami korzystania z aplikacji, ponieważ są one częścią prawnie
wiążącej umowy między platformą Playces a Tobą. Jeśli wyrażasz zgodę na przedstawione
warunki korzystania z aplikacji, zaznacz to, klikając w pole umieszczone na dole strony
rejestracji, opisane „Przeczytałem(am) i akceptuję Warunki korzystania z aplikacji i Politykę
prywatności”. Jeśli nie akceptujesz warunków korzystania z aplikacji, nie możesz zostać jego
użytkownikiem, ponieważ one stanowią umowę między Tobą a platformą playces.com,
dotyczącą korzystania z jej zasobów. Rejestracja i korzystanie z aplikacji oznaczają
akceptację warunków jej korzystania.
Prawo do wglądu do swoich danych osobowych
Użytkownicy mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, które posiadamy. Jeśli
uważasz, że jakiekolwiek Twoje dane są nieprawidłowe, skontaktuj się z nami, wysyłając email na adres kontakt@playces.net
Dane wrażliwe, takie jak adres e-mail, data urodzenia, waga są nie będę widoczne ani
udostępniane na rzecz osób trzecich.

Bezpieczeństwo
Mamy odpowiednie sposoby na zabezpieczenie danych osobowych przed nieautoryzowanym
dostępem lub użyciem, zmianą, bezprawnym lub przypadkowym zniszczeniem oraz
przypadkową utratą. Mimo to nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa powierzanych
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z udostępnianiem informacji online oraz dzieleniem się nimi. Platforma Playces nie
odpowiada za jakiekolwiek naruszenie bezpieczeństwa.
Aplikacja Playces posiada filtrowanie obraźliwych treści. Przez obraźliwe treści rozumie się:
zawartość zniesławiającą, w tym odniesienia lub komentarze dotyczące religii, rasy, orientacji
seksualnej, płci lub innych grup docelowych. Realistyczne portrety ludzi lub zwierząt
zabitych, okaleczonych, torturowanych lub wykorzystywanych, lub treści zachęcających do
przemocy. Działania zachęcające do nielegalnego lub lekkomyślnego używania broni
i przedmiotów niebezpiecznych, lub ułatwiają zakup broni palnej. Materiały seksualne lub
pornograficzne. Użytkownik ma możliwość zgłoszenia użytkownika przez którego jest
nękany lub który udostępnia obraźliwe treści. Takie zgłoszenie powinno zostać wysłane na
adres kontakt@playces.net. Decyzja o zablokowaniu zostanie podjęta w ciągu 24h przez
platformę Playces.
Ujawnianie i udostępnianie danych
Platforma Playces nie sprzedaje stronom trzecim danych osobowych (takich jak adresy email), które udostępniłeś(aś) nam poprzez tę witrynę. Jeżeli korzystasz z produktów,
informacji i/lub usług, które wymagają od Ciebie rejestracji w aplikacji, platforma zastrzega
sobie prawo do informowania Cię o innych, oferowanych przez platformę Playces lub jego
partnerów, produktach i/lub usługach, które mogłyby Cię zainteresować. Jeżeli nie chcesz
otrzymywać takich informacji, możesz wysłać e-mail na adres kontakt@playces.net
Platforma Playces gwarantuje, że nie będzie udostępniać żadnych treści na profilach portali
społecznościowych swoich użytkowników bez ich zgody.
Zdjęcia i filmy udostępnianie w aplikacji nie będą wykorzystywane/przetwarzane przez
platformę Playces bez wiedzy ich autorów.
Zamieszczanie zdjęć oraz materiałów reklamowych jest zabronione. Platforma Playces
zastrzega sobie prawo do usuwania ww. treści oraz kont użytkowników je zamieszczających.
Zamieszczanie zdjęć oraz materiałów powszechnie uznawanych za obraźliwe i wulgarne jest
zabronione. Platforma Playces zastrzega sobie prawo do usuwania ww. treści oraz kont
użytkowników je zamieszczających.

Treści udostępniane przez użytkowników w chacie nie będą wykorzystywane przez platformę
Playces bez wiedzy konkretnych użytkowników.
Wygenerowane w aplikacji Playces

kody rabatowe nie są udostępniane na rzecz osób

trzecich. Kody rabatowe można wykorzystać w sklepie stacjonarnym oraz internetowym
przez wskazane przez aplikację platformy zakupowe.
Treść "Porada dnia" oraz propozycje posiłków przed i po treningów chronione są prawami
autorskimi. Zabrania się posługiwania się ich treścią bez podania źródła.
Dane zawarte w aplikacji
Platforma Playces nie odpowiada za parametry związane z prognozą pogody, ponieważ jest są
one dostarczane przez niezależny serwis.
Spalane kalorie oraz nawodnienie są wartościami przybliżonymi, liczonymi w statystyczny
sposób, na bazie opracowanego algorytmu. Wielkości tych parametrów nie są wartościami
rzeczywiście mierzonymi. Do poprawnego odczytu ww. parametrów konieczne jest podanie
danych (waga, wiek) zgodnych z stanem faktycznym.
Ceny i płatności
Użytkownik może się zarejestrować, przeglądać i użytkowa aplikację za darmo. Wysyłanie
wiadomości poprzez dedykowane narzędzia w aplikacji do innych użytkowników są
bezpłatne.
W każdej chwili można anulować członkostwo w aplikacji poprzez funkcję : usuń konto
w zakładce ustawienia.
Aplikacja jest bezpłatna. Nie będą naliczane ukryte opłaty bez wiedzy użytkowników.

Prawa własności intelektualnej
Wszelkie prawa własności intelektualnej dotyczące aplikacji oraz witryn z nią zawiązanych
należą wyłącznie do operatora platformy Playces. Użytkownikowi nie wolno kopiować,
modyfikować, publikować, przesyłać, wysyłać ani sprzedawać, odtwarzać w jakikolwiek
sposób, dystrybuować, odgrywać, odtwarzać lub w jakikolwiek inny sposób wykorzystywać
zawartość tej strony, w całości lub częściowo, z wyjątkiem przypadków wyraźnie
dozwolonych przez niniejszą umowę (np. funkcja - udostępnij). Platforma Playces ma prawo
usunąć wszelkie informacje lub ogłoszenia, umieszczone przez użytkownika na naszej
stronie, jeśli uznamy, że naruszają albo łamią jakiekolwiek prawo, przepisy, statut i/lub
regulamin albo prawa jakiejkolwiek strony trzeciej i/lub są z nimi sprzeczne. Platforma
playces ma prawo usunąć dane osobowe, takie jak numer telefonu, adres i/lub adres e-mail,
adres URL podany w profilu użytkownika lub każdą inną informację pozwalającą innym
członkom i/lub użytkownikom na bezpośredni kontakt.
Platforma Playces zastrzega sobie prawo do zmiany treści regulaminu.
Polityka prywatności

Nazwa użytkownika
potrzebna do wzajemnej identyfikacji użytkownik w aplikacji Playces. Będzie widoczna dla
wszystkich w profilu użytkownika oraz liście uczestników wydarzenia.
Data urodzin
potrzebna do określenia wieku użytkownika, który jest potrzebny do obliczenia
zapotrzebowania kalorycznego podczas uprawiania konkretnej dyscypliny sportu. Data
urodzenia nie jest widoczna dla innych użytkowników. Wiek jest widoczny dla innych
użytkowników aplikacji.
Adres e-mail
potrzebny do weryfikacji konta podczas rejestracji, otrzymywania powiadomień systemowych
oraz otrzymywania kodów rabatowych. Nie jest widoczny dla innych użytkowników.
Hasło
potrzebne przy rejestracji. Nie jest widoczne dla innych użytkowników.

Płeć
Potrzebne przy rejestracji. Wykorzystywane w filtrowaniu wydarzeń w aplikacji Playces. Nie
jest widoczne dla innych użytkowników.
Miejsce zamieszkania (lokalizacja)
potrzebne przy rejestracji. Wykorzystywane w filtrowaniu wydarzeń w aplikacji Playces. Nie
jest widoczne dla innych użytkowników.
Waga
potrzebna do obliczenia zapotrzebowania kalorycznego podczas uprawiania konkretnej
dyscypliny sportu. Nie jest widoczna dla innych użytkowników.
Informacje „o mnie”
Funkcja opcjonalna (nie jest wymagana), gdzie użytkownik podaje informacje o sobie.
Widoczne dla innych użytkowników w profilu użytkownika.
Ulubione dyscypliny sportowe
Funkcja opcjonalna (nie jest wymagana), gdzie użytkownik określa swoje ulubione
dyscypliny sportowe. Wykorzystywane w filtrowaniu wydarzeń w aplikacji Playces.
Widoczne dla innych użytkowników w profilu użytkownika.
Lokalizacja GPS
Wykorzystywana jest do określenia położenia użytkownika co potrzebne jest do wyboru
powiadomień które przychodzą do użytkownika. Informacje o lokalizacji przechowywane są
na serwerze. Nie są one widoczne dla innych użytkowników aplikacji.
Dane kontaktowe
kontakt@playces.net
feedback@playces.net

General terms of using the Playces Platform
NOTE: WE WILL NEVER SELL YOUR PERSONAL DATA TO THIRD PARTIES

Information about RODO
In connection with the new Regulation on the Protection of Personal Data, commonly known
as the RODO, we would like to provide you with some information, which we present below.

What is the RODO?
From May 25, 2018, Regulation of the European Parliament and of the Council (EU)
2016/679 of April 27, 2016, which introduces new issues regarding the rights of Customers
and Users, will become effective.

Who is the Administrator of my personal data?
The administrator of your personal data is Playces Sp. z o.o. with headquarters in Zielona
Góra at ul. Malinowa 22, 65-125. You can contact us via the email address provided on the
website.

For what purposes Playces sp. Z.o.o. processes my data?
Since you have registered as a User and have accepted the Regulations, we process your
personal data in particular to distinguish and communicate Users and correct calculation of
calories burned.

What rights does the User have in Playces?
Providing personal data is voluntary but necessary to achieve the above-mentioned goals. As
always, you have the right to access data and the right to rectify, delete, limit processing, the
right to transfer data, not to be subject to automated decision making, including profiling, the
right to object. For this purpose, you only need to contact us.

The Playces Platform is a space where you can find partners to do sports with and also allows
to contact them. The application is available for members via the internet and it ensures
access to profiles of other registered users.

Playces will not be responsible for the process, execution and organisation of sports events
being the subject of operation of the mobile application. Playces is not the organiser of
meetings under the law.
Registration is free of charge and you can delete your account online at any time.
Our services are available only to registered users. Prior to registration, please read the
conditions of using the application. They are a part of the legal agreement between you and
Playces. If you agree to the presented conditions of using the application, click the box at the
bottom of the registration page, next to the “I have read and accept the Conditions of using the
application and the Privacy Policy”. If you do not agree to the conditions of using the
application, you cannot become its user because the conditions constitute an agreement
between you and the playces.com Platform, relating to the use of its resources. Registration
and use of the application are equal to accepting the conditions for its use.
The right to accessing your personal data
The users have the right to accessing their personal data stored by us. If you think that any of
your data is incorrect, contact us by email at kontakt@playces.net.

Sensitive data, such as email address, date of birth, weight, will not be visible and shared with
third parties.

Security
We possess proper methods for securing personal data against unauthorised access, use,
change, illegal or accidental destroying or accidental loss. Despite the above, we cannot
guarantee security of data entrusted to us. When you share your data with us you accept the
risk related to providing information online and sharing it. Playces will not be liable for any
safety violations.

Playces app filters offensive content. Examples of such content include: Defamatory or meanspirited content, including references or commentary about religion, race, sexual orientation,
gender, or other targeted groups, particularly if the app is likely to place a targeted individual
or group in harm’s way. Professional political satirists and humorists are generally exempt
from this requirement. Realistic portrayals of people or animals being killed, maimed,
tortured, or abused, or content that encourages violence. Depictions that encourage illegal or
reckless use of weapons and dangerous objects, or facilitate the purchase of firearms. Overtly
sexual or pornographic material. You have the ability to report a user who is harassed or
shares offensive content. This report should be sent to kontakt@playces.net. The blocking
decision will be made within 24 hours via the Playces platform.
Disclosing and sharing data
Playces does not sell personal data (such as email addresses) to third parties, which you
provided to us via the website. If you use products, information and/or services that require
you to register in the application, the Platform reserves the right to notify you about other
products and/or services offered by Playces or its partners, that you may find interesting. If
you do not wish to receive such information from us, you can send an email to
kontakt@playces.net.
Playces guarantees that it will not publish any content on social media profiles of its users,
without consent of the users.
Photos and videos shared in the application will not be used/processed by Playces without
knowledge of their authors.
Publishing advertising photos and other materials is prohibited. Playces reserves the right to
removing the above content and accounts that publish such content.
Publishing photos and other materials that are commonly considered offensive is prohibited.
Playces reserves the right to removing the above content and accounts that publish such
content.

Content published by users on the chat will not be used by Playces without knowledge of
particular users.

Discount codes generated in the Playces application are not provided to third parties. Discount
codes may be used in the standard shop or online shop through the shopping platforms
indicated by the application.
The “Tip of the Day” as well as proposals of pre- and post-workout meals are protected by
copyright. Their use without crediting the source is prohibited.
Data contained in the application
Playces will not be responsible for parameters relating to the weather forecast, as they are
provided by an independent service.

The burnt calories and hydration level are approximate values calculated according to a
statistical method based on an algorithm. The values of these parameters are not values
actually measured. For proper reading of parameters it is necessary to specify your details
(weight, age) corresponding to the actual state.

Prices and payments
The user can register, browse and use the application for free. Sending messages to other
users via dedicated tools in the application is free.
You can cancel membership in the application at any time using the “delete account” feature
in the settings.
The application is free of charge. No hidden fees will apply without knowledge of the users.

Intellectual property rights
All intellectual property rights relating to the application and the respective websites belong
solely to the operator of the Playces Platform. The user cannot copy, modify publish, transfer,
send, sell, display, distribute, present, reproduce in any way or use the content of this website
in any other way in full or in part, except for cases clearly permitted by this agreement (e.g.
the “share” feature). Playces has the right to remove all information or ads published by the
user on our website, if we consider that such information or ads violate any laws, regulations,
statues and/or the terms and conditions or rights of any third party and/or are against such
rights. Playces has the right to delete personal data such as telephone numbers and/or email

addresses, URL addresses specified in the user profile or any other piece of information that
will enable direct contact to other members and/or users.
Playces reserves the right to changing these terms.

Privacy Policy

Username
It is necessary to users identify. It is visible (for all users) in My Profile and Participant List
Birth date
It is necessary to identify users age. User age is used to estimate caloric needs during sport.
Birth date is visible for nobody. User age is visible for all users.
E-mail address
It is necessary to verify new account, also for receiving internal system notifications and
discount codes. E-mail address is visible for nobody
Password
It is necessary in registration process. It is visible for nobody.
Sex
It is necessary in registration process. It is used in events searching process. It is visible for
nobody.
Home (location)
It is necessary in registration process. It is used in events searching process. It is visible for
nobody.
Weight
User age is used to estimate caloric needs during sport. It is visible for nobody.
About Me
This is not required. This is optional function. It is visible for all users in My Profile.
Favourite Sports
This is not required. This is optional function. It is used in events searching process It is
visible for all users in My Profile.
GPS location

This function is used to specify a user`s location. It is necessary to set a personalized
notification list. is used in events searching process. It is visible for nobody.
Location information is in internal server database.
Contact
kontakt@playces.net
feedback@playces.net

