Informacje prawne
FizzUp jest serwisem internetowym oferującym treści sportowe i żywieniowe poprzez interfejs, który
umożliwia każdemu użytkownikowi publikowanie informacji, udostępnianie ich i przeglądanie
informacji publikowanych przez innych użytkowników.
Dostęp do serwisu internetowego FizzUp i korzystanie z niego podlega Ogólnym warunkom
użytkowania http://app.fizzup.com/media/files/conditions-generales.pdf.

Identyfikacja i publikacja
Niniejszy serwis internetowy jest publikowany przez Fysiki SAS, spółkę o kapitale w wysokości 22 795
euro, wpisaną do Rejestru Handlowego i Spółek w Colmar pod numerem SIRET 533-648-200 00020,
z siedzibą przy 10 Place de la gare, 68000 Colmar.
Dyrektorem ds. publikacji jest: Julien LAVAULT, prezes spółki.

Dostawca usług hostingowych
Strona Fysiki jest hostowana przez Amazon Web Services, Inc. P.O. Box 81226 Seattle, WA 981081226.

Własność intelektualna
Wszystkie elementy publikowane w serwisie internetowym FizzUp są chronione francuskim prawem
autorskim i prawem o znakach towarowych, zgodnie z warunkami określonymi w artykule „Własność
intelektualna” Ogólnych warunków użytkowania http://app.fizzup.com/media/files/conditionsgenerales.pdf.

Informatyka i swobody
Automatyczne przetwarzanie danych osobowych za pośrednictwem serwisu internetowego FizzUp
podlega procedurom administracyjnym wymaganym przez prawo pod numerem 1531103.
Fysiki zobowiązuje się chronić prywatność swoich użytkowników zgodnie z obowiązującymi
przepisami, a w szczególności z ustawą „Informatyka i swobody” nr 78-17 z dnia 6 stycznia 1978 r.
z późniejszymi zmianami, zgodnie ze swoją Polityką prywatności
http://app.fizzup.com/media/files/politique-de-confidentialite.pdf.
Celem tych operacji przetwarzania jest:
● właściwe działanie serwisu pod względem funkcjonalności;
● operacje związane z zarządzaniem klientami, poszukiwaniem klientów, a także sporządzaniem
statystyk dotyczących korzystania z serwisu internetowego FizzUp.
Odbiorcami tych danych są wyłącznie spółka Fysiki i jej partnerzy handlowi.
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W każdej chwili można zażądać usunięcia swoich danych z listy adresów e-mail wykorzystywanych do
celów poszukiwania klientów, wysyłając wiadomość z potwierdzeniem odbioru na adres:
support@fizzup.com.
Użytkownik, który został zaproszony przez osobę prywatną do korzystania z serwisu, a który nie chce
z niego korzystać, może poinformować Fysiki, że nie chce już otrzymywać od niej przypomnień. Jeśli
użytkownik nie życzy sobie otrzymywać ogłoszeń handlowych lub jakiejkolwiek innej formy promocji
lub marketingu, może o tym poinformować, wysyłając wiadomość z potwierdzeniem odbioru na
adres: support@fizzup.com
Użytkownicy są informowani, że mają prawo dostępu do dotyczących ich danych osobowych oraz do
ich sprostowania. Aby skorzystać z tego prawa, użytkownik może skontaktować się bezpośrednio
z Fysiki, pisząc na adres: support@fizzup.com. Może on również, z uzasadnionych przyczyn,
sprzeciwić się przetwarzaniu takich danych.
Użytkownicy są zobowiązani do przestrzegania przepisów wyżej wspomnianej ustawy „Informatyka
i swobody”, za której naruszenie grożą sankcje karne. W szczególności muszą się oni powstrzymać,
w odniesieniu do wszelkich danych osobowych, do których mogą mieć dostęp, od gromadzenia,
niewłaściwego wykorzystania lub, ogólnie rzecz biorąc, od wszelkich działań mogących narazić
prywatność lub reputację osób.
FizzUp jest serwisem społecznościowym, użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za poufność
danych, które publikuje i przekazuje innym użytkownikom.

Pliki cookie
Fysiki wykorzystuje pliki cookie do tworzenia statystyk odwiedzin i zapamiętywania preferencji
użytkowników na stronie http://www.fizzup.com. Plik cookie przechowuje informacje o wizycie
w naszej witrynie internetowej z komputera użytkownika (przeglądane strony, data i godzina wizyty
itp.). Informacje te możemy odczytać podczas kolejnych wizyt użytkownika. Okres przechowywania
tych informacji na komputerze użytkownika wynosi jeden rok.

Jeśli przeglądarka użytkownika na to pozwala, może on sprzeciwić się zapisywaniu plików cookie,
konfigurując ustawienia przeglądarki w następujący sposób:

Google Chrome:
1. W prawym górnym rogu kliknij „Więcej”, a następnie „Ustawienia”.
2. Na dole kliknij „Ustawienia zaawansowane”.
3. W rubryce „Prywatność i bezpieczeństwo” kliknij „Ustawienia zawartości”.
4. Kliknij „Pliki cookie”.
5. Włącz lub wyłącz „Zezwalaj witrynom na zapis i odczyt danych w plikach cookie”.
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Firefox:
1. Kliknij przycisk „Menu” i wybierz „Preferencje”.
2. Wybierz „Prywatność i bezpieczeństwo” i przejdź do sekcji „Historia”.
3. W menu rozwijanym obok „Zasad przechowywania” wybierz „Użyj ustawień niestandardowych dla
historii”.
4. Odznacz pole „Akceptuj pliki cookie”, aby wyłączyć pliki cookie.
Microsoft Internet Explorer (stare wersje):
1. Wybierz przycisk „Narzędzia”, a następnie „Opcje internetowe”.
2. Wybierz zakładkę „Prywatność”, a następnie „Ustawienia”.
3. Przesuń kursor w górę, aby zablokować wszystkie pliki cookie, a następnie kliknij „OK”.
Microsoft Internet Explorer 11.0:
1. Wybierz przycisk „Narzędzia”, a następnie „Opcje internetowe”.
2. Wybierz zakładkę „Prywatność”, a następnie „Ustawienia” i „Zaawansowane”.
3. Wybierz, że chcesz zablokować pliki cookie.
Netscape Navigator 9.0:
1. Wybierz menu „Tools”, a następnie „Option”.
2. Kliknij zakładkę „Privacy”.
3. Odznacz „Accept cookies from sites”.
Opera:
1. Wybierz „Menu”, a następnie „Ustawienia”.
2. Kliknij zakładkę „Preferencje”.
3. Wybierz „Zaawansowane”, a następnie „Pliki cookie”.
4. Zaznacz opcję „Blokuj pliki cookie”.
Safari:
1. Wybierz menu „Safari”, a następnie „Preferencje”.
2. Kliknij zakładkę „Bezpieczeństwo”, a następnie wybierz żądany poziom poufności.
Informujemy, że dostęp do niektórych usług i części strony może w takim przypadku zostać
zmieniony, a nawet uniemożliwiony. Fysiki nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek usterki
w przypadku korzystaniu z serwisu.

Dane dotyczące połączenia
Użytkownik zostaje poinformowany, że zgodnie z art. II i II bis ustawy nr 2004-575 z dnia 21 czerwca
2004 r. o zaufaniu do gospodarki cyfrowej Fysiki przechowuje i przekazuje dane dotyczące połączenia
wyłącznie w celu umożliwienia organom sądowym identyfikacji osób, które przyczyniły się do
stworzenia treści zamieszczonych na stronie, jak również policji i żandarmerii krajowej
odpowiedzialnym za walkę z terroryzmem.
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Użytkownicy są informowani, że mają prawo dostępu do dotyczących ich danych osobowych oraz do
ich sprostowania. Aby skorzystać z tego prawa, użytkownik może skontaktować się bezpośrednio
z Fysiki, pisząc na adres: support@fizzup.com.

Łącze hipertekstowe
Umieszczenie łącza hipertekstowego umożliwiającego dostęp do serwisu internetowego FizzUp musi
zostać uprzednio wyraźnie zatwierdzone przez Fysiki, która zastrzega sobie prawo do usunięcia tego
łącza w dowolnym momencie. Dozwolone są jedynie łącza hipertekstowe do strony głównej
http://www.fizzup.com witryny internetowej FizzUp.

Odpowiedzialność
Jako dostawca usług hostingowych w rozumieniu ustawy nr 2004-575 z dnia 21 czerwca 2004 r. Fysiki
nie ma obowiązku sprawowania jakiejkolwiek kontroli nad jakością, bezpieczeństwem,
prawdziwością lub dokładnością informacji i treści zamieszczanych przez użytkownika. Użytkownik
ponosi wyłączną odpowiedzialność za własne komentarze na FizzUp, jak również za obrazy i inne
treści, które może zamieścić w internecie.
W przypadku treści niezgodnych z prawem, określonych w Ogólnych warunkach użytkowania
http://app.fizzup.com/media/files/conditions-generales.pdf , lub w sposób oczywisty niezgodnych
z prawem w rozumieniu wyżej wymienionej ustawy, użytkownik może niezwłocznie powiadomić
Fysiki, pisząc na adres: support@fizzup.com.
Fysiki zobowiązuje się do jak najszybszego usunięcia treści niezgodnych z prawem lub uniemożliwienia
dostępu do nich, gdy tylko zostanie o nich powiadomiona.

Obowiązujące prawo
Niniejsza strona i jej informacje prawne podlegają prawu francuskiemu.
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