Wrocław, dnia ……………………………
…………………………………………….
imię i nazwisko
…………………………………………….
…………………………………………….
adres
Polski Związek Skimboardingu
ul. Legnicka 65
54-206 Wrocław

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb realizacji celów
statutowych Polskiego Związku Skimboardingu (PZ SKIM), zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a oraz art.
13 Rozporządzenia 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
(RODO). Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y o przysługujących
mi prawach zamieszczonych w klauzulach informacyjnych.

………………..…..…………………
(podpis)

Klauzula informacyjna
Informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem 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 (RODO):
1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych
wyrażonej powyżej jest Polski Związek Skimboardingu z siedzibą przy ul. Legnickiej 65,
we Wrocławiu (kod pocztowy: 54-206 ), o numerze KRS 0000744674, NIP 8943131607,
adres e-mail: biuro@pzskim.pl.
2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi prosimy kontaktować się z Inspektorem
Ochrony Danych, e-mail iod@pzskim.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań statutowych
takich jak: m. in. organizowania szkoleń, seminariów oraz innych form dokształcania,
przyznawanie licencji i akredytacji, współpraca z instytucjami oraz podmiotami
zewnętrznymi, organizacja zawodów, przesyłanie informacji finansoworozliczeniowych, realizacja faktur, prowadzenie korespondencji w odpowiedzi
na wiadomości oraz w celach marketingowych polegających na przedstawieniu ofert,
usług i produktów.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 a) RODO
(osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych
osobowych) oraz art. 6 ust. 1 c) RODO.
5. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane odbiorcom uprawnionym
do dostępu do danych na podstawie przepisów prawa.
6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych i do informacji o przetwarzaniu oraz
prawo do ich sprostowania lub usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania,
do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody
na przetwarzanie danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
(tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa podania tych danych
bądź odmowa udzielenia zgody na przetwarzanie tych danych w celach wynikających
z niniejszej klauzuli informacyjnej uniemożliwi Pani/Pana współpracę z Polskim
Związkiem Skimboardingu związaną z celami statutowymi.
9. Dane osobowe będą przetwarzane przez Polski Związek Skimboardingu do czasu
cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
10. Wobec Pani/Pana nie będą podejmowane decyzje oparte wyłącznie
na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych.

Polityka Prywatności Serwisu www.pzskim.pl
I. Postanowienia ogólne
1. Operatorem Serwisu www.pzskim.pl jest Polski Związek Skimboardingu, z siedzibą
we Wrocławiu

54-206

przy

ul.

Legnickiej,

pod

numerem

KRS

00000744674,

NIP 894-31-31-607.
2. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu
w następujący sposób:
a. Poprzez informacje wprowadzane dobrowolnie przez Użytkownika m.in. poprzez
wprowadzenie danych w dziale Certyfikaty oraz zapisanie się do Newslettera.
b. Poprzez informacje uzyskiwane podczas korzystania z Serwisu m.in.:
o

poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookies;

o

poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego Polskiego Związku
Skimboardingu, funkcjonującego pod adresem www.pzskim.pl.

3. W przypadku zmiany zasad Polityki Prywatności Serwisu pzskim.pl, operator Serwisu
zobowiązuje się opublikować je niezwłocznie na tej podstronie.
II. Informacje o plikach cookies
1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) to dane informatyczne (głównie pliki tekstowe), zbierane
i przechowywane podczas korzystania z Serwisu w urządzeniu końcowym Użytkownika. Pliki
cookies umożliwiają rozpoznanie urządzenia użytkownika i dostosowują Serwis do jego
preferencji. Cookies zawierają unikalny numer, informacje o nazwie strony z której pochodzą
oraz informacje o czasie przechowywania ich na urządzeniu końcowym. Operator Serwisu jest
odpowiedzialny za zamieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym użytkownika oraz
posiada do nich dostęp.
2. Pozyskiwane pliki cookies wykorzystywane są w celu:
a. Gromadzenia danych i tworzeniu statystyk, dzięki którym Operator Serwisu może dokładnie
zbadać w jaki sposób Użytkownicy przeglądają witryny internetowe wchodzące w skład
Serwisu. Zbierane informacje pozwalają ponadto na poprawę działania poszczególnych
elementów Serwisu.
b. Zachowania loginu i hasła Użytkownika wprowadzonych podczas ostatniej sesji. Dzięki temu
Użytkownik nie musi przy każdej wizycie wpisywać danych logowania – Serwis dzięki cookies
zapamięta je.

c. Ustalenia profilu użytkownika w celu prezentacji spersonalizowanych reklam, pochodzących
głównie z sieci Google.
3. W ramach niniejszego Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
a. "Session cookies" – sesyjne pliki cookies, inaczej zwane plikami tymczasowymi. Urządzenie
końcowe użytkownika przechowuje je do momentu wyłączenia przeglądarki internetowej,
opuszczenia strony internetowej czy wylogowania.
b. "Persistent cookies" – czyli stałe pliki cookies. W przeciwieństwie do tymczasowych plików
cookies pliki stałe są przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika przez okres
określony w parametrach plików lub do czasu ich usunięcia.
4. Pliki cookies przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu mogą być
wykorzystywane zarówno przez operatora Serwisu jak i reklamodawców i partnerów
współpracujących z operatorem.
5. W Serwisie www.pzskim.pl umieszczone są linki do innych witryn internetowych. Operator
Serwisu www.pzskim.pl nie ponosi jednak odpowiedzialności za treść Polityki Prywatności na
innych witrynach i zaleca, by niezwłocznie zapoznać się z nią po przejściu na inną witrynę.
III. Usuwanie i blokowanie plików cookies
1. Każde oprogramowanie przeznaczone do przeglądania stron internetowych domyślnie
zezwala na umieszczanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownik
może jednak zmienić ustawienia przeglądarki w taki sposób, aby automatycznie blokowała
ona pliki cookies. Można również usunąć przechowywane pliki cookies w dowolnym
momencie. Szczegółowe informacje na temat blokowania i usuwania plików cookies dostępne
są w ustawieniach przeglądarki internetowej.
2. Jeśli Użytkownik ograniczy stosowanie plików cookies, wówczas niektóre funkcje Serwisu
mogą działać niepoprawnie.
IV. Ochrona danych osobowych
1. Operator Serwisu www.pzskim.pl działa zgodnie z Rozporządzeniem 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 (RODO).
2. Administratorem danych osobowych jest Polski Związek Skimboardingu, z siedzibą
we Wrocławiu 54-206 przy ul. Legnickiej 65, pod numerem KRS 00000644674,
NIP 894-31-31-607.

3. Użytkownik Serwisu www.pzskim.pl ma prawo wglądu w swoje dane, prawo ich zmiany
i żądania

usunięcia,

poprzez

kontakt

z

Inspektorem

Ochrony

Danych,

adres e-mail: iod@pzskim.pl
4. Dane zbierane są w celu dostarczenia określonych usług użytkownikom Serwisu jak w celach
administracyjnych, statystycznych oraz do ochrony zarówno Serwisu www.pzskim.pl ,
jak i jego użytkowników.
5. Do

analizowania

danych

gromadzonych

w Serwisie

używamy

Google

Analytics.

Użytkownikom zalecamy zapoznanie się z Polityką Prywatności Google Analytics, dostępną
tutaj. http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html

