POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIE
Niniejszym oświadczeniem o ochronie prywatności informujemy o rodzaju, zakresie i celu
przetwarzania danych osobowych na naszej stronie internetowej zgodnie z rozporządzeniem
o ochronie danych (RODO). W odniesieniu do danych osobowych i / lub ich przetwarzania
odsyłamy do art. 4 RODO. Dane osobowe to wszystkie dane, które pozwalają na identyfikację
osoby fizycznej, np. Imię i nazwisko, adres, adres e-mail lub zachowanie użytkownika.
Odpowiedzialny zgodnie z art. 4 RODO:
W zakresie projektu współadministratorami Państwa danych osobowych są:
Lider projektu :
Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie
ul. Marymoncka 34
00-968 Warszawa
NIP 525 001 18 75
wraz z Akademią Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie oraz Fila w
Białej Podlaskiej
ul. Akademicka 2
21-500 Biała Podlaska
Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku
ul. Kazimierza Górskiego 1,
80-336 Gdańsk
NIP: 584-09-62-525
Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach
ul. Mikołowska 72A
40-065 Katowice
NIP: 634-019-53-42
Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
al. Ignacego Jana Paderewskiego 35
51-612 Wrocław
NIP: 896-00-07-519
Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie
Al. Jana Pawła II 78
31-571 Kraków
NIP: 675-000-19-52
Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
ul. Królowej Jadwigi 27/39
61-871 Poznań
NIP 777-00-03-185
Dane osobowe oznaczają wszelkie dane dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do
zidentyfikowania osoby fizycznej, której tożsamość można określić bezpośrednio lub
pośrednio na ich podstawie. Danymi osobowymi mogą być takie informacje, jak nazwiska,
dane kontaktowe, dane identyfikacyjne (w sieci), identyfikatory online lub inne cechy
charakterystyczne dla danej osoby fizycznej.

Niniejsza Polityka prywatności i plików cookie ma zastosowanie, kiedy odwiedzają
Państwo nasze strony oraz korzystają z naszych rozwiązań i innych serwisów, w tym strony z
wydarzeniami, które odsyłają do niniejszej Polityki lub na których wyświetla się link do niej.
Niniejsza Polityka może być uzupełniona dodatkowymi oświadczeniami dot. prywatności lub
warunkami, które zostaną Państwu przekazane.
W przypadku pytań związanych z Państwa danymi osobowymi należy kierować na adres
iodo@awf.edu.pl lidera projektu lub do współadministratora – zgodnie z wybraną lokalizacją
województwa.
Jakie dane zbieramy
Rodzaj zbieranych przez nas danych osobowych jest zależny od relacji między Państwem a
nami i świadczonymi przez nas na Państwa rzecz Usługami. Do celów związanych z ww.
relacją i świadczeniem ww. usług możemy zbierać Państwa następujące dane osobowe:
•
•

personalia, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, miejscowość, kod
pocztowy;
informacje na temat komputera i innych urządzeń oraz informacje o połączeniu, takie
jak adres IP, rodzaj i wersja przeglądarki oraz lokalizacja.

W jaki sposób zbieramy dane osobowe
My i nasi zewnętrzni dostawcy możemy zbierać dane osobowe z następujących źródeł:
•
•

bezpośrednie działania, takie jak te, których dokonują Państwo w trakcie rejestracji
na naszej stronie
technologie zautomatyzowanego śledzenia, z których pozyskujemy takie dane jak
automatycznie zebrane informacje na temat Państwa interakcji z naszymi Usługami i
stronami internetowymi, za pomocą rozmaitych technologii, takich jak pliki cookie,
logi i sygnalizatory WWW oraz znaczniki internetowe.

W jaki sposób wykorzystujemy Państwa dane osobowe
Zebrane dane osobowe są wykorzystywane w celu, w którym zostały przez Państwa
przekazane; w szerszym zakresie mogą być wykorzystywane wyłącznie w celach ustawowo
określonych i innych uzasadnionych celach. W przypadku korzystania z formularza
kontaktowego na naszej stronie, będziemy korzystać z informacji, które Państwo w nim
podali, celem udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytanie lub przekazania informacji o
naszych planach w ramach projektu.
Państwa dane osobowe przetwarzamy w oparciu o następujące podstawy prawne:
•
•
•

w oparciu o udzieloną przez Państwa zgodę;
przetwarzanie jest niezbędne do celów związanych z naszymi prawnie uzasadnionymi
interesami – na przykład do poprawy jakości naszych produktów i usług;
przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, któremu
podlegamy lub który jest w inny sposób zgodny z prawem na podstawie
obowiązujących przepisów prawa o ochronie danych .

Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać w następujących celach:
•

zarządzania Państwa dostępem do strony i Państwa korzystaniem z niej;

•

•

doskonalenia naszych Usług i tworzenia nowych produktów, tj. między innymi
zapraszania Państwa do udziału w ankietach. Ten rodzaj przetwarzania jest niezbędny
do celów związanych z naszymi prawnie uzasadnionymi interesami;
Prowadzenia marketingu, tj. między innymi zarejestrowania Państwa zgody na
otrzymywanie komunikatów marketingowych w stosownych przypadkach.

Komu udostępniamy Państwa dane osobowe
W celu dostarczania Państwu możliwie najlepszych Usług i zapewnienia rozwoju możemy
udostępniać określone informacje odbiorcom wewnątrz uczelni lub wybranym osobom
trzecim. Może ponadto istnieć określony obowiązek ustawowy lub prawny, który wymaga od
nas ujawnienia Państwa danych osobowych podmiotom zewnętrznym. Możemy udostępniać
dane między innymi:
•
•

•

innym uczelniom w ramach projektu. w celu zapewnienia rozwiązań
technologicznych;
naszym dostawcom usług hostingu usług i/lub zarządzania rozwiązaniami
technologicznymi wspomagającymi Usługi, które świadczymy lub hostingu
takich rozwiązań;
organom administracji rządowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Za każdym razem, gdy udostępniamy dane osobowe stosujemy odpowiednie
zabezpieczenia zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych. Zgodnie z
wymogami wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa podmioty podlegają
obowiązkowi stosowania odpowiednich zabezpieczeń celem zapewnienia ochrony danych
osobowych i mogą uzyskiwać dostęp jedynie do danych osobowych niezbędnych do
wykonania określonych zadań.
Przez jaki okres przechowujemy Państwa dane osobowe
Państwa dane osobowe będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do wypełniania przez
nas obowiązków oraz przez okres niezbędny do realizacji celów, do których ww. dane zostały
zebrane, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Kiedy Państwa informacje przestaną być nam
potrzebne, podejmiemy wszelkie uzasadnione kroki w celu usunięcia ich z naszych systemów
i zapisów lub w celu ich odpowiedniej anonimizacji tak, aby uniemożliwić zidentyfikowanie
Państwa na ich podstawie.
Jak chronimy Państwa dane osobowe
W celu zachowania bezpieczeństwa Państwa danych zostały wdrożone wewnętrzne
procedury. Ponadto nasi pracownicy, partnerzy, dostawcy usług i zewnętrzni dostawcy usług
mogą uzyskiwać dostęp do danych osobowych wyłącznie w zakresie, w jakim wymagają tego
ich obowiązki. Dokładniej i zgodnie z przepisami prawa podejmujemy odpowiednie środki
techniczne i organizacyjne (polityki i procedury, zabezpieczenia informatyczne i inne), aby
zapewnić poufność i integralność Państwa danych osobowych i sposobu, w jaki je
przetwarzamy.
Jakie są Państwa prawa
Zgodnie z RODO mają Państwo następujące prawa, których możecie dochodzić w
dowolnym momencie u każdego z współadministratorów:

•

•

•

•

•

•

•

Prawo dostępu („uzyskania informacji na temat Państwa danych osobowych”):
prawo do uzyskania informacji na temat Państwa danych osobowych, które
przetwarzamy.
Prawo do sprostowania danych („dokonania korekty Państwa danych osobowych”):
prawo do żądania od nas sprostowania lub uzupełnienia Państwa danych w
przypadku gdy są nieprawidłowe lub niekompletne.
Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”):prawo do żądania od
nas usunięcia Państwa danych osobowych w zakresie dozwolonym prawem. W
określonych okolicznościach spełnienie Państwa żądania może okazać się dla nas
niemożliwe, np. w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia
prawnego obowiązku lub wykonania umowy. W niektórych przypadkach Państwa
dane osobowe są niezbędne do świadczenia Usług i jeśli nie dostarczą nam Państwo
takich informacji, wówczas mogą Państwo nie mieć dostępu do korzystania z takich
Usług lub z niektórych ich funkcji.
Prawo do przenoszenia danych („przekazywania Państwa danych osobowych”):
prawo do żądania od nas bezpośredniego przekazania Państwu danych osobowych
należących do Państwa. Ten zapis ma zastosowanie do określonych danych
osobowych w przypadku gdy są one przetwarzane w sposób zautomatyzowany i za
Państwa zgodą lub oparte na umowie, którą Państwo z nami zawarli. Na Państwa
życzenie i w miarę możliwości technicznych możemy przekazać Państwa dane
osobowe wybranej przez Państwa osobie trzeciej.
Prawo do ograniczenia przetwarzania: prawo do żądania od nas ograniczenia lub
zaprzestania przetwarzania Państwa danych osobowych, które są przez nas
przechowywane przez określoną ilość czasu lub przez czas nieograniczony. W
określonych okolicznościach spełnienie Państwa żądania może okazać się dla nas
niemożliwe w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia prawnego
obowiązku lub gdy możemy wykazać istnienie innej prawnie uzasadnionej podstawy.
Prawo do sprzeciwu: prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa
danych osobowych. Przyczyny sprzeciwu powinny odnosić się do Państwa
indywidualnej sytuacji i przetwarzania w oparciu o warunek w postaci prawnie
uzasadnionej podstawy prawnej. W ww. przypadku zaprzestaniemy przetwarzania
Państwa danych osobowych, chyba ze wykażemy istnienie istotnych przyczyn
uzasadniających dalsze ich przetwarzanie. W określonych przypadkach mają Państwo
bezwarunkowe prawo do sprzeciwu, na przykład w kontekście marketingu
bezpośredniego.
Wycofanie zgody: prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Państwa danych
osobowych w dowolnym czasie.

Wykorzystywanie plików cookie
Pliki cookie wykorzystujemy do optymalizacji naszych stron internetowych i analizowania
ruchu internetowego. Okazjonalnie w przypadku gdy uzyskaliśmy Państwa wcześniejszą
świadomą zgodę, możemy wykorzystywać pliki cookie od osób trzecich, w tym z wtyczek
społecznościowych, celem umożliwienia Państwu natychmiastowego podzielenia się
dotyczącymi nas rozważaniami i informacjami oraz we własnych celach marketingowych.
Pliki cookie i podobne technologie (łącznie zwane „Plikami cookie”) to niewielkie pliki
tekstowe, które mogą być przechowywane na Państwa komputerze lub urządzeniu
mobilnym. Pliki cookie mogą być niezbędne, aby ułatwić przeglądanie strony internetowej i

uczynić ją bardziej przyjazną dla użytkownika. Pliki cookie od osób trzecich mogą zbierać
informacje, aby analizować indywidualne zachowanie związane z wyszukiwaniem.
Możemy wykorzystywać pliki cookie z jednej z czterech kategorii przedstawionych
poniżej. Banner dotyczący plików cookie umieszczony na naszej stronie ułatwia Państwu
zarządzanie preferencjami dotyczącymi nieobowiązkowych kategorii plików cookie. Ponadto
baner zawiera podsumowanie wszystkich plików cookie wykorzystywanych w ramach tych
kategorii.
• Niezbędne pliki cookie – te obowiązkowe pliki cookie są potrzebne do zapewnienia
sprawnego funkcjonowania naszych stron internetowych.
• Preferencyjne pliki cookie – te pliki cookie mogą być stosowane do zbierania
informacji i publikowania spersonalizowanych treści i reklam na naszych i innych
stronach internetowych
• Funkcjonalne pliki cookie – te pliki cookie zapewniają dostęp do dodatkowych funkcji
na naszych stronach.
• Pliki cookie poprawiające wydajność – te pliki cookie stanowią wsparcie usług
analitycznych, które pomagają nam udoskonalać funkcje naszej strony i
doświadczenia użytkowników.
Linki do zewnętrznych stron internetowych
Nasze strony internetowe mogą zawierać linki do innych stron współadministratorów lub
osób trzecich, których polityki prywatności mogą różnić się od naszej. Nie odpowiadamy za
zbieranie, przetwarzanie ani ujawnianie danych osobowych zebranych za pośrednictwem
innych stron internetowych.
Ponadto nie odpowiadamy za informacje ani treści zamieszczone na takich stronach. Linki
do innych stron podawane są wyłącznie dla wygody. Korzystanie przez Państwa z takich
stron i ich przeglądanie podlega ich postanowieniom określonym w ich politykach. Prosimy o
zapoznanie się z politykami prywatności umieszczonymi na takich innych stronach, które
mogą Państwo odwiedzić za pośrednictwem naszej strony.
Włączanie lub usuwanie lub blokowanie plików cookie

Strona internetowa korzysta z plików cookie zgodnie z dokonanymi indywidualnie przez
Użytkownika ustawieniami przeglądarki zainstalowanej w wykorzystywanym przez niego
urządzeniu końcowym. Korzystanie ze strony bez zmiany w przeglądarce ustawień
dotyczących cookie oznacza potwierdzenie zapoznania się z powyższymi informacjami i
akceptację plików cookie.
Jeżeli Użytkownik nie akceptuje plików cookie, może w dowolnym momencie w swojej
przeglądarce zmienić ustawienia lub wyłączyć obsługę plików cookie. Może to jednak
spowodować niepoprawne wyświetlanie zawartości strony www.
Korzystanie serwisu z włączoną w przeglądarce obsługą plików cookie oznacza, że pliki te
zapisane będą w pamięci urządzenia użytkownika.
Więcej informacji na temat plików cookie dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu
przeglądarki internetowej użytkownika lub na poniższych stronach.
•

Cookie w przeglądarce Internet Explorer

•
•
•
•

Cookie w przeglądarce Chrome
Cookie w przeglądarce Firefox
Cookie w przeglądarce Opera
Cookie w przeglądarce Safari

Użytkownicy, którzy po zapoznaniu się z informacjami dostępnymi w Internetowych
serwisach informacyjnych, nie chcą żeby pliki cookie pozostały zachowane w przeglądarce
internetowej urządzenia, powinni usunąć je ze swojej przeglądarki po zakończeniu wizyty w
Internetowym serwisie informacyjnym.
Aktualizacja i zmiana niniejszej polityki prywatności
Niniejsza polityka prywatności obowiązuje obecnie od maja 2021 r. Ze względu na zmiany
wymagań prawnych lub regulacyjnych może być konieczna zmiana niniejszej Polityki
prywatności. O każdej zmianie lub aktualizacji naszej polityki będziemy informować na naszej
stronie internetowej.

