Polityka prywatności
RODO
Od 25 maja 2018 r. obowiązuje 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 (określane popularnie jako „RODO”). RODO obowiązywać
będzie w identycznym zakresie we wszystkich krajach Unii Europejskiej, a
więc także w Polsce i wprowadza szereg zmian w zasadach regulujących
przetwarzanie danych osobowych.
Czym są dane osobowe?
Dane osobowe to, zgodnie z RODO, informacje o zidentyfikowanej lub
możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Takimi danymi są np.: imię i
nazwisko, adres, telefon, email, , stan zdrowia, stan cywilny, sytuacja
ekonomiczna, sytuacja prawna etc.
Kto jest Administratorem moich danych osobowych?
Administratorem Twoich danych jest AZS AWF Kraków Masters z siedzibą
w Krakowie przy ul. Śniadeckich 12b w Krakowie. Przetwarzamy Twoje
dane osobowe, aby umożliwić świadczenie usług zgodne z założeniami
klubu.
W każdym momencie masz prawo dostępu do treści swoich danych oraz
ich aktualizowania i poprawiania, a także żądania usunięcia danych,
ograniczenia przetwarzania i przenoszenia danych. Posiadasz również
prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jak też do wniesienia
skargi do organu nadzorczego.

Jak przetwarzane są dane osobowe?
Dane Osobowe będą przetwarzane przez okres potrzebny do świadczenia
usług, a w przypadku braku dalszej zgody, zostaną usunięte. Po tym
okresie dane mogą być jedynie przechowywane dla celów ustalenia,
dochodzenia lub obrony przed roszczeniami lub w przypadku takiego
obowiązku nałożonego na Administratora danych.
Wykorzystujemy pliki cookies do śledzenia statystyk strony, takich jak
liczba osób odwiedzających, rodzaj systemu operacyjnego i przeglądarki
internetowej wykorzystywanej do przeglądania strony, czas spędzony na
stronie, odwiedzone podstrony etc.
Czy udostępniamy Twoje dane?
Twoje dane mogą być przekazywane innym odbiorcom jedynie w
niezbędnym zakresie np. organizatorom biegów w przypadku
dysponowania przez Klub grupowymi/darmowymi pakietami na dany bieg.
Czy moje dane osobowe będą widoczne w internecie?
Ze względu na reprezentowanie naszego klubu w zawodach niektóre dane
osobowe użytkownika takie jak imię, nazwisko, osiągnięte w zawodach
wyniki, zdjęcia czy filmy mogą być widoczne dla innych osób
korzystających z Internetu. Te dane osobowe nie będą przez nas
anonimizowane gdyż jesteśmy dumni z Waszych osiągnięć

Kontakt mailowy
Kontaktując się z nami mailowo, przez Facebooka lub formularz
kontaktowy z naszej strony internetowej, przekazujesz nam swój adres
e-mail jako adres nadawcy wiadomości oraz inne dane, które zawrzesz w
treści wiadomości. Twoje dane są w tym przypadku przetwarzane w celu
kontaktu z Tobą, a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
czyli Twoja zgoda wynikająca z zainicjowania z nami kontaktu.

Jakie mam prawa?
Masz prawo do:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

dostępu do swoich danych osobowych,
żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
swoich danych osobowych
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych osobowych
przenoszenia danych osobowych,
wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną
danych osobowych,
wycofania zgody, bez wpływu na zgodność z prawem czynności
podjętych przed jej wycofaniem.
Co jeśli nadal mam pytania?

Skontaktuj się z nami pod adresem: azsmasters@gmail.com

