Polityka prywatności
Stowarzyszenia Sport Biznes Polska
1.Informacje ogólne
Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych
przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług
Stowarzyszenia Sport Biznes Polska.
Dane osobowe przetwarzamy zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych
osobowych, w tym 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz przepisami
prawa obowiązującymi w Polsce w zakresie ochrony danych osobowych.

2. Administrator danych osobowych. Dane kontaktowe.
Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest Stowarzyszenie Sport
Biznes Polska z siedzibą w Poznaniu, al. Niepodległości 6, 61-874 Poznań (KRS
0000861758 NIP 783 182 46 87 REGON 387113900).

3.Podstawa prawna i cel przetwarzania.
Dane osobowe mogą być przetwarzane przez Stowarzyszenie Sport Biznes Polska:


w oparciu o udzieloną przez Państwa zgodę w celu objętym tą zgodą zgodnie z art. 6
ust. 1 lit. a) RODO, w szczególności w celu wysyłania materiałów handlowych,
informacyjnych, newsletterów, materiałów prasowych, informacji o wydarzeniach
organizowanych przez nasze Stowarzyszenie, szkoleniach za pośrednictwem poczty
elektronicznej,



w związku z organizacją, przeprowadzaniem i rozliczeniem szkoleń na podstawie z
art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,



w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Stowarzyszeniu Sport Biznes
Polska w szczególności obowiązków związanych z podatkami lub prowadzeniem
rachunkowości zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,



w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez
Stowarzyszenie Sport Biznes Polska, w tym w celu utrzymywania z Państwem relacji
biznesowych lub prowadzenia marketingu naszych usług, w celu wysyłania Państwu
informacji prasowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Przetwarzamy jedynie
takie Państwa dane, które są niezbędne do realizacji celów opisanych powyżej.

4.Przekazywanie danych osobowych innym podmiotom.
Informacje podane w formularzach mogą zostać udostępnione podmiotom wspierającym
bądź pośredniczącym w świadczeniu usług, realizacji zawartych umów, a także organom
publicznym w związku z obowiązkami wynikającymi z przepisów powszechnie
obowiązującego prawa lub orzeczenia sądu.
5.Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach
w następujący sposób:
a) poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje
b) poprzez gromadzenie plików “cookies” [patrz polityka plików “cookies”].
6.Okres przetwarzania danych i uprawnienia, które Państwu przysługują w związku z
przetwarzaniem danych.
Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.
Dane osobowe przechowywane są przez okres obowiązywania zawartej umowy, a także po
jej zakończeniu w celach:
o

dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,

o

wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w
szczególności podatkowych i rachunkowych,

o

zapobiegania nadużyciom i oszustwom,

o

statystycznych i archiwizacyjnych.

Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam
umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich
danych w dowolnym momencie.

7. Przekazywanie danych osobowych innym podmiotom
Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom
trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.

8. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
Mają Państwo prawo do wniesienia skargi związanej z przetwarzaniem przez Stowarzyszenie
Sport Biznes Polska danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Zmiany w polityce prywatności
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może
wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony
danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach
będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

10. Kontakt ze Stowarzyszeniem Sport Biznes Polska
W razie wątpliwości do któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy
do dyspozycji - nasze dane znaleźć można w zakładce - KONTAKT.

