
2. KIEDY DOCHODZI DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Do przetwarzania danych osobowych dochodzi podczas zarejestrowania się użytkownika w charakterze zawodnika na pla�ormie 

viks.pl. Dane osobowe przetwarzane są tylko w celu poprawnej obsługi konta zawodnika. Dane są wykorzystywane do 

wyliczenia wyniku zawodnika i publikacji jego wyniku w klasyfikacji danych zawodów oraz do informowania zawodnika o 

postępie w rywalizacji.

3. PRAWA DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Przysługują Państwu następujące prawa w związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych:

Do danych osobowych przetwarzanych przez administratora mają bezpośredni dostęp tylko upoważnione osoby. Ponadto dane 

osobowe mogą być udostępniane właściwym instytucjom publicznym w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

· nie przetwarza danych osobowych dłużej niż jest to konieczne do osiągnięcia określonego celu (zasada ograniczenia 

przetwarzania).

· przetwarza Państwa dane osobowe zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty (zgodnie z zasadami legalności, 

uczciwości i przejrzystości). 

Stowarzyszenie SPK Bike zobowiązuje się do gromadzenia i przetwarzania Państwa danych osobowych zgodnie z zasadami 

określonymi w Ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych. Administrator:

Stowarzyszenie SPK Bike podejmuje wszelkie działania, aby przetwarzać Państwa dane osobowe zgodnie z powszechnie 

obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych („RODO”). Najważniejsze 

zasady ochrony danych osobowych zebraliśmy w naszej „Polityce prywatności”. Zapraszamy do zapoznania się z tym 

dokumentem, a w przypadku pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt pod adresem e-mail:  kontakt@spkbike.pl

· podejmuje wszelkie działania, aby być w stanie wykazać przestrzeganie przepisów Ogólnego rozporządzenia o ochronie 

danych (zasada rozliczalności). 

Administrator danych:

Stowarzyszenie SPK Bike, ul. Druhny Zjawy 7, 27-200 Starachowice

KRS 0000879759

NIP 6642145789

· gromadzi i przetwarza tylko te dane, które są potrzebne do osiągnięcia określonego celu (zasada minimalizacji danych).

· dokłada wszelkich starań, aby Państwa dane były zawsze prawidłowe i aktualne (zasada prawidłowości).

· przetwarza Państwa dane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę 

przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub 

uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych (zasada integralności i poufności).

· gromadzi i przetwarza Państwa dane osobowe w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nigdy nie 

kontynuuje przetwarzania danych w sposób nie zgodny z tymi celami (zasada ograniczenia celu).

Wymagamy również od podwykonawców, którzy przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora, aby przetwarzali je 

zgodnie z powyższymi zasadami i przepisami RODO. Podmioty zewnętrzne mają dostęp do danych osobowych tylko i wyłącznie 

na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych lub innych regulacji umożliwiających przekazywanie danych 

osobowych.

1. ZASADY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

·  prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia, a także prawo do 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do przeniesienia danych;

· prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie w przypadku, gdy Państwa dane osobowe 



Dokładamy wszelkich starań, aby Polityka prywatności zawierała najnowsze informacje, dlatego aktualizujemy ją na bieżąco. 

Jednak jeśli zauważą Państwo, że treść Polityki nie jest aktualna, prosimy o kontakt, co ułatwi nam jej zaktualizowanie.

Jeśli chcą Państwo zadać pytanie lub zgłosić żądanie dotyczące przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych, prosimy o 

kontakt drogą elektroniczną za pomocą adresu e-mail:  lub pocztą na nasz adres podany na wstępie. kontakt@spkbike.pl

6. KONTAKT

danych osobowych. Szczegółowe informacje na temat przysługujących Państwu praw znajdą Państwo na stronach 

internetowych dotyczących poszczególnych celów przetwarzania danych osobowych. 

System viks.pl, korzysta z plików cookies (tzw. ciasteczek). Używamy plików cookie do „rozpoznawania” przeglądarki 

internetowej tylko na czas trwania wizyty („pliki cookie sesji”) lub podczas wszystkich wizyt („trwałe pliki cookie”). Pliki cookie są 

wykorzystywane do następujących celów:

4. INFORMACJE O PLIKACH COOKIE

Wybrane ustawienia mogą wpłynąć na wygodę korzystania ze stron internetowych oraz działanie niektórych usług, które 

wymagają dostępności plików cookie do działania. W związku z tym nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za skutki 

jakiegokolwiek ograniczenia działania naszych usług, spowodowanego wyłączeniem plików cookie na urządzeniu użytkownika 

(tj. niemożnością ustawienia lub odczytania pliku cookie). 

Mogą Państwo zarządzać plikami cookie za pomocą różnych opcji w ustawieniach przeglądarki internetowej, które umożliwiają 

włączenie lub zablokowanie plików cookie w dowolnym momencie, zarówno całościowo lub dla określonych działań. Każda 

przeglądarka obsługuje pliki cookie w inny sposób. 

5. ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

2. Do celów analizy statystycznej i zarządzania ruchem sieciowym, na przykład w celu zwiększenia użyteczności stron 

internetowych oraz przydatności naszych usług; 

1. Ze względów technicznych (identyfikacja sesji, zapamiętywanie ustawień itp.) w celu, na przykład, dostosowania 

układu strony internetowej do Państwa urządzenia;

W każdej chwili mogą Państwo zmienić ustawienia plików cookie. Ustawienia te można zmienić na wiele różnych sposobów, 

zgodnie z poniższym opisem. 

Mogą Państwo określić poziom poufności swojego urządzenia i zdecydować, kto może z niego korzystać (wyznaczając osoby 

upoważnione do dostępu do urządzenia) i zmieniając jego ustawienia (w szczególności ustawienia plików cookie). 
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