Polityka Prywatności i pliki cookies – RODO 2018

Polityka Prywatności
1. Właścicielem domeny azs.umcs.pl oraz podległych jej serwisów funkcjonujących na subdomenach
lnba.azs.umcs.pl, paintball.azs.umcs.pl oraz fotobudka.azs.umcs.pl, a tym samym administratorem
Twoich danych osobowych jest:
Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w
Lublinie (ul. Langiewicza 22, 20-032 Lublin; NIP: 712-24-89-359; KRS: 0000056079, REGON:
431150007)
2. Administrator przetwarza Twoje dane, ponieważ jesteś zainteresowany:
a) uczestnictwem w rozgrywkach realizowanych w ramach LNBA
b) uczestnictwem w rozgrywkach realizowanych w ramach Legii Paintballowej
c) skorzystaniem z oferty Fotobudka Crew
d) uczestnictwem w każdym innym wydarzeniu organizowanym przez Administratora
e) otrzymywaniem wiadomości na temat nowych wydarzeń w ramach projektów sportowych
realizowanych przez Administratra np. poprzez newsletter.
3. Administrator będzie przetwarzać dane osobowe wprowadzane przez Ciebie dobrowolnie w
formularzach rejestracyjnych jak i kontaktowych dotyczących poszczególnych treści, produktów i usług
wymienionych w punkcie 2, takich jak np. imię i nazwisko, adres, nr telefonu, e-mail kontaktowy czy
też inne dane niezbędne do uczestnictwa w wydarzeniach czy rozgrywkach realizowanych przez
Administratora.
4. Administrator dokłoży wszelkich starań, by chronić Ciebie i Twoje dane i zapewnia, że są one:
a) przetwarzane zgodnie z prawem,
b) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu
niezgodnemu z tymi celami,
c) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz
przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to
niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
5. Podstawą przetwarzania przez nas Twoich danych jest wyrażona przez Ciebie w sposób elektroniczny
zgoda. W każdej chwili możesz ją cofnąć, klikając w link rezygnacji w dowolnym naszym mailu lub po
prostu pisząc do nas wiadomość na: biuro@azs.umcs.pl, jednak nie wcześniej niż po terminie
rozgrywek lub wydarzeniu organizowanym przez Administratora w którym chcesz uczestniczyć.
6. Dane informatyczne z naszego systemu przechowywane są na serwerze dzierżawionym w data center
w Lublinie (LubMAN UMCS Sp. z o.o. ). Wyłącznie w tym zakresie Twoje dane powierzane są przez nas
zewnętrznemu podmiotowi.
7. Twoje dane będziemy przetwarzać do dnia Twojego uczestnictwa w zajęciach/ wydarzeniach
organizowanych przez Administratora na które się zgłosiłes oraz tak długo, jak długo zechcesz
otrzymywać od nas newsletter, czyli do momentu aż się z niego nie wypiszesz. Również do czasu
przedawnienia ewentualnych roszczeń z tego wynikających.
8. W każdej chwili masz prawo dostępu do swoich danych, możesz żądać żebyśmy je usunęli, zmienili
oraz zmniejszyli zakres, w którym je przetwarzamy.
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9. W każdej chwili możesz żądać przeniesienia swoich danych do innego podmiotu, który świadczy
podobną usługę.
10. Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (obecnie jest nim Prezes Urzędu
Ochrony Danych Osobowych), co do przetwarzania Twoich danych osobowych.
11. Podanie Twoich danych osobowych jest nieobowiązkowe, ale konieczne jeśli chcesz uczestniczyć w
organizowanych przez nas wydarzeniach i otrzymywać newsletter - jak wiadomo, bez tego nie możemy
wysyłać Ci maili ;)
12.
a)
b)
c)

Twoje dane przetwarzane są przez czas konieczny do tego, by:
obsłużyć Twoje zapytanie kontaktowe
obsłużyć Twoje zgłoszenie do uczestnictwa w rozgrywkach bądź wydarzeniu
móc realizować uzyskaną od Ciebie zgodę na komunikację marketingową (do czasu cofnięcia tej zgody)

13. Administratorzy stosują środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych
danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w
szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem
przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą,
utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
14. Jeśli chcesz skontaktować się z Administratorem Twoich danych osobowych w serwisie napisz na adres:
biuro@azs.umcs.pl.

Pliki cookies
1. Na stronach azs.umcs.pl, lnba.azs.umcs.pl, paintball.azs.umcs.pl
oraz fotobudka.azs.umcs.pl
wykorzystujemy pliki cookies, czyli informacje tekstowe przechowywane na urządzeniach końcowych (jak
np. komputer czy smartfon), które może odczytywać system teleinformatyczny Administratora (cookies
własne) lub podmiotów trzecich.
2. Strony wykorzystują cookies sesyjne (wygasające po zamknięciu przeglądarki) oraz cookies trwałe
(przechowywane na urządzeniu końcowym i rozpoznające Ciebie przy kolejnej wizycie na stronach).
3. Przy pierwszej wizycie na naszych stronach zostajesz poinformowany o plikach cookies oraz poproszony
o zgodę na ich przetwarzanie.
4. Pliki cookies możesz w dowolnym momencie usunąć ze swojej przeglądarki. Ich usunięcie może jednak
spowodować, że strony nie będą działać poprawnie. Informację o tym, jak to zrobić znajdziesz w sekcji
„Pomoc” używanej przeglądarki internetowej lub jej ustawieniach bądź preferencjach.
5. Cookies są wykorzystywane do zapewnienia prawidłowego działania serwisu, jak również do celów
analitycznych, społecznościowych i marketingowych, w tym:
a) badania statystyk serwisu
b) udostępnienia możliwości logowania i utrzymania Sesji, tj. uniknięcie konieczności ponownego
logowania się
c) rozpoznania wykorzystywanego urządzenia końcowego
d) badania preferencji użytkowników w celu dostosowania usług i produktów.

