
 

 

 

Polityka Prywatności
Dbamy o Twoją prywatność

Od 25 maja 2018 na terenie całej Unii Europejskiej obowiązuje nowe Rozporządzenie o Ochronie
Danych Osobowych (RODO). W związku z tym zaktualizowaliśmy naszą Politykę prywatności, aby
lepiej opisać usługi, które świadczymy, jak również wyjaśnić, w jaki sposób chronimy Twoją prywatność.
W nowych dokumentach zawarliśmy też informacje, jak możesz korzystać ze swoich praw do
zgromadzonych przez nas danych.

 

I. Administrator danych osobowych

 

Kto odpowiada za Twoje dane osobowe?

Przekazane przez Ciebie dane osobowe są administrowane przez:

Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Gdańsku
ul. Gdyńskich Kosynierów 11
80-866 Gdańsk

NIP 583 20 81 980 Tel. 058 301-99-45

Administrowanie odbywa się na mocy regulacji wynikających z Art. 26 Ust. 1 RODO (Rozporządzenie
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), i
spowodowane jest faktem, iż podmioty te wspólnie ustalają cele i sposoby przetwarzania Twoich danych.

 

II. Zasady ogólne przetwarzania danych osobowych

 

Gdzie przechowujemy Twoje dane?

Zebrane dane osobowe przechowujemy na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”), ale
mogą one być także przesyłane do kraju spoza tego obszaru i tam przetwarzane. Każda operacja
przesyłania danych osobowych jest wykonywana zgodnie z obowiązującym prawem. Jeśli dane są
przekazywane poza obszar EOG, współadministratorzy stosują Standardowe klauzule umowne oraz
Tarczę prywatności jako środki zabezpieczające w odniesieniu do krajów, w przypadku których Komisja
Europejska nie stwierdziła odpowiedniego poziomu ochrony danych.

 

Kto ma dostęp do Twoich danych?

Twoje dane mogą być udostępniane jedynie w ramach podmiotów wchodzących w skład
współadministrowania. Oznacza to, że nigdy nie przekazujemy Twoich danych, nie sprzedajemy ich, ani
nie wymieniamy z innymi podmiotami w celach marketingowych. W wybranych przypadkach Twoje
dane przekazujemy wybranym podmiotom zewnętrznym jedynie w ramach realizacji usług, które zostały



przez nas zdefiniowane, i w zakresie, jaki obejmują podpisane przez nas umowy powierzenia
przetwarzania. Szczegółowe informacje na temat kategorii podmiotów zewnętrznych znajdziesz niżej.

 

Jakie są podstawy prawne przetwarzania danych?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie zgody. Twoje dane przetwarzamy tylko w takim
zakresie, jaki jest potrzebny do właściwej realizacji świadczonej dla Ciebie usługi. W niektórych
przypadkach, na przykład, aby lepiej dopasować działanie usług do Twoich potrzeb, możemy poprosić
Cię o podanie dodatkowych danych. Oczywiście jest ono dobrowolne, a wszystkie wyrażone zgody
możesz zawsze odwołać.

 

Uaktualnienia zasad naszej Polityki prywatności

W przyszłości może zajść konieczność aktualizacji Polityki prywatności. Jej najnowsza wersja będzie
zawsze dostępna na naszej stronie w zakładce Polityka prywatności. Będziemy tam informować o każdej
zmianie Polityki prywatności, na przykład, dotyczących celu, w jakim korzystamy z Twoich danych
osobowych lub Twoich praw.

 

III. Twoje prawa w kontekście RODO

 

Jakie prawa przysługują Ci w świetle przepisów RODO?

Prawo dostępu do danych

W każdej chwili masz prawo zażądać informacji o tym, które z Twoich danych osobowych
przechowujemy. W tym celu skontaktuj się z nami, pisząc na adres wszsgdansk@interia.pl  dzwoniąc pod
numer telefonu 058 301-99-45 , a my przekażemy Ci te informacje w wiadomości e-mail.

 

Prawo do przenoszenia danych

Gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie Twojej zgody lub zawartej umowy, masz prawo
otrzymać kopię swoich danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i możliwym do
odczytania formacie. Kopia ta może zostać przesłana do Ciebie lub do innego podmiotu. Dotyczy to
wyłącznie danych osobowych, które zostały nam przekazane.

 

Prawo do poprawiania danych

Masz prawo do poprawienia lub uzupełnienia Twoich danych osobowych. W tym celu skontaktuj się z
nami, pisząc na adres wszsgdansk@interia.pl lub dzwoniąc pod numer telefonu  058 301-99-45

 

Prawo do usunięcia danych

W każdej chwili masz prawo usunąć przetwarzane przez nas Twoje dane osobowe, z wyjątkiem
następujących sytuacji:

•        
•       jeśli podejrzewamy lub mamy pewność, że w ciągu ostatnich czterech lat korzystałeś z naszych

usług w niewłaściwy sposób;
•       lub jeśli mamy prawnie uzasadniony interes;
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Prawo do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych na podstawie uzasadnionego interesu

Masz prawo do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie Twoich danych, w zakresie, w jakim
przetwarzamy Twoje dane w oparciu o prawnie uzasadniony interes współadministratorów. Wobec
przetwarzania Twoich danych osobowych zaprzestaniemy przetwarzania Twoich danych, chyba że
będziemy w stanie znaleźć zgodne z prawem uzasadnienie tego procesu, które unieważni Twój interes lub
prawa; albo z powodu roszczeń prawnych. 

Prawo do ograniczenia

Masz prawo zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych pod następującymi
warunkami:

•       jeśli nie zgodzisz się na przetwarzanie danych na podstawie uzasadnionego interesu
współadministratorów, wtedy ograniczymy jakiekolwiek przetwarzanie takich danych po
zweryfikowaniu, czy istnieje taki uzasadniony interes;

•       jeśli zgłosisz, że Twoje dane osobowe są niepoprawne, wtedy ograniczymy jakiekolwiek
przetwarzanie danych do momentu zweryfikowania ich poprawności;

•       jeśli przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, wtedy możesz nie zgodzić się na
wykasowanie danych osobowych i zamiast tego zażądać ograniczenia używania Twoich danych
osobowych;

•       jeśli nie potrzebujemy już Twoich danych osobowych, ale są one wymagane do zgłoszenia lub
oddalenia roszczenia.

 

Jak możesz korzystać ze swoich praw?

Zależy nam na bezpieczeństwie i właściwej ochronie Twoich danych osobowych. Dlatego stworzyliśmy
wyspecjalizowany zespół, który odpowiada na pytania dotyczące powyższej kwestii. Aby się z nim
skontaktować, wyślij e-mail na adres wszsgdansk@interia.pl lub zadzwoń pod numer  058 301-99-45

 

Prawo zgłoszenia skargi w organie nadzorczym

Jeśli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe w niewłaściwy sposób, możesz się z nami
skontaktować. Masz też prawo zgłosić skargę w organie nadzorczym.

 

IV. Informacje handlowe i marketingowe

 

Dlaczego używamy Twoich danych osobowych?

Będziemy używać Twoich danych osobowych do przesyłania Ci informacji handlowych i ofert
marketingowych: pocztą e-mail, w SMS-ach, telefonicznie, komunikatami PUSH oraz tradycyjną pocztą.

 

Jakie dane osobowe przetwarzamy?

Przetwarzamy następujące dane osobowe:

•       dane kontaktowe, takie jak: adres e-mail, numer telefonu i kod pocztowy;
•       dane demograficzne;
•       adres IP i inne dane geolokalizacyjne.

 

Jeśli masz konto w naszej bazie, będziemy też przetwarzać Twoje dane osobowe przekazane w związku z
tym kontem, m.in.:
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•       imię i nazwisko,
•       adres,
•       dane demograficzne,
•       sposób nawigacji po stronie i kliknięte elementy.

Kto ma dostęp do Twoich danych osobowych?

Nigdy nie przekazujemy Twoich danych osobowych w celach marketingowych, nie sprzedajemy ich ani
nie wymieniamy z innymi podmiotami zewnętrznymi. Powierzamy twoje dane wyłącznie podmiotom
odpowiedzialnym za tworzenie i utrzymanie serwisów internetowych.

 

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe są przetwarzane na mocy zgody, którą wyrażasz na otrzymywanie informacji
handlowych. Z wyjątkiem materiałów przesyłanych tradycyjną pocztą, w tym katalogów – będą one do
Ciebie przesyłane na podstawie naszego uzasadnionego interesu.

 

Prawo do wycofania zgody

Masz prawo w każdej chwili wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz
otrzymywanie informacji handlowych. Gdy to zrobisz, niezwłocznie zaprzestaniemy wysyłki wszelkich
ofert w ramach informacji handlowych przesyłanych wcześniej na podstawie zgody na przetwarzanie
danych.

Jak długo przechowujemy Twoje dane?

Będziemy przechowywać Twoje dane zgodnie z obowiązującymi  przepisami

 

 

VI. Pliki cookies

 

Cookies – oznaczają dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i
przechowywane na urządzeniach, za pośrednictwem których korzystasz z naszych serwisów.

Cookies Administratora – oznacza cookies zamieszczane przez nas, związane ze świadczeniem usług
drogą elektroniczną przez nas za pośrednictwem naszych serwisów.

Cookies Zewnętrzne – oznacza cookies zamieszczane przez naszych partnerów za pośrednictwem strony
internetowej serwisu.

 

Jak używamy plików cookies?

Wykorzystuje dwa typy plików cookies:

•       cookies sesyjne: są przechowywane na Twoim urządzeniu i pozostają tam do momentu
zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci
urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych
osobowych ani żadnych informacji poufnych z Twojego urządzenia.

•       cookies trwałe: są przechowywane na Twoim urządzeniu i pozostają tam do momentu ich
skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich
usunięcia z urządzenia użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie
jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Twojego urządzenia.

 



Używamy zarówno naszych plików cookies, jak i plików cookie podmiotów zewnętrznych w celu
gromadzenia statystyk oraz danych użytkowników w formie zagregowanej oraz indywidualnej.
Korzystamy także z narzędzi analitycznych do optymalizacji naszej strony.

Używamy także zewnętrznych plików cookie, które monitorują, w jaki sposób użytkownik korzysta z
innych witryn. Dzięki temu możemy udostępniać materiały marketingowe na innych stronach i w różnych
kanałach komunikacji.

 

Do jakich celów wykorzystujemy pliki cookies?

Wykorzystujemy cookies Własne w następujących celach:

•       Konfiguracji serwisu:
•       Dostosowania zawartości stron internetowych serwisu do preferencji użytkownika oraz

optymalizacji korzystania ze stron internetowych serwisu.
•       Rozpoznania urządzenia użytkownika serwisu oraz jego lokalizacji i odpowiedniego

wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb.
•       Zapamiętania ustawień wybranych przez użytkownika i personalizacji interfejsu

użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi
użytkownik.

•       Zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści.
•       Rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.

•       Uwierzytelniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie:
•       Utrzymania sesji użytkownika serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie

musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.
•       Poprawnej konfiguracji wybranych funkcji serwisu, umożliwiając w szczególności

weryfikację autentyczności sesji przeglądarki.
•       Optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora.

•       Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych:
•       Dostosowania zawartości stron internetowych serwisu do preferencji użytkownika oraz

optymalizacji korzystania ze stron internetowych serwisu. W szczególności pliki te
pozwalają rozpoznać podstawowe parametry urządzenia użytkownika i odpowiednio
wyświetlić stronę internetową, dopasowaną do jego indywidualnych potrzeb.

•       Poprawnej obsługi programu partnerskiego, umożliwiając w szczególności weryfikację
źródeł przekierowań użytkowników na strony internetowe serwisu.

•       Zapamiętania lokalizacji użytkownika:
•       Poprawnej konfiguracji wybranych funkcji serwisu, umożliwiając w szczególności

dostosowanie dostarczanych informacji do użytkownika z uwzględnieniem jego
lokalizacji.

•       Analiz, badań oraz audytu oglądalności oraz tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają
zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych serwisu, co
umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

•       Świadczenia usług reklamowych i dostosowania prezentowanych za pośrednictwem serwisu
reklam produktów i usług.

•       Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu.

 

Wykorzystujemy też cookies Zewnętrzne w następujących celach:

•       Zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych
np. Google Analytics, Gemius Traffic.

•       Prezentowania reklam dostosowanych do preferencji użytkownika z wykorzystaniem narzędzia
internetowej reklamy.

•       Wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów
społecznościowych:



•       twitter.com,
•       plus.google.com,
•       Facebook.com.

•       prezentowania opinii na stronach internetowych serwisu, które są pobierane z zewnętrznego
serwisu internetowego:

•       opineo.pl.

Czy możesz się na to nie zgodzić?

Oczywiście, możesz samodzielnie i w każdym momencie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies,
określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do Twojego
urządzenia. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, możesz dokonać za pomocą
ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. 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 na Twoim
urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w
ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce
internetowej, której używa.

Ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie
internetowej serwisu. Dane przekazywane firmom zewnętrznym są używane wyłącznie do świadczenia
usług wymienionych powyżej. Używamy narzędzi analitycznych do gromadzenia danych statystycznych
w celu optymalizowania naszej witryny i przedstawiania informacji, które mogą Cię zainteresować.

 

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Gdy zalogujesz się na swoje konto, dane będą przetwarzane na mocy naszego uzasadnionego interesu tzn.
w celu i zakresie niezbędnym dla korzystania przez Ciebie z serwisu.
Możemy przetwarzać Twoje dane w celach marketingowych, jedynie gdy wyrazisz na to odrębną zgodę.
Przysługuje Ci prawo uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, czasowego lub
stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne,
nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu,
dla którego zostały zebrane.
Zastrzegamy sobie jedynie prawo do odmowy usunięcia danych użytkownika, jeżeli ich zachowanie jest
niezbędne w celu realizacji roszczeń lub jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

 

Kto ma dostęp do moich danych?

Do danych osobowych zbieranych przez nas, mają bezpośredni dostęp jedynie upoważnieni pracownicy
lub współpracownicy oraz inne uprawnione osoby zajmujące się obsługą serwisu, którym zostały
udzielone stosowne pełnomocnictwa.
Dane osobowe użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na
mocy obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności właściwym organom wymiaru
sprawiedliwości.

 

 


