
INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH  

w związku ze świadczeniem usług przez ZKwP drogą elektroniczną w systemie e-zkwp.pl 

 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Związek Kynologiczny w Polsce z siedzibą Biura 

Zarządu Głównego przy ul. Al. Jerozolimskie 30 lok. 11, 00-024 Warszawa (Administrator),  

z którym można się skontaktować pisemnie na wskazany powyżej adres oraz e-mailowo na adres: 

biurozg@zkwp.pl.  

1. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu: 

▪ zapewnienia możliwości korzystania z usług elektronicznych oferowanych przez ZKwP,  

▪ obsługi Państwa konta w systemie e-zkwp.pl, 

▪ możliwości kontaktu w ramach obsługi technicznej systemu e-zkwp.pl,  

▪ zapewnienia funkcjonalności oferowanych usług,  

▪ realizacji obowiązków wynikających z regulaminów ZKwP oraz przepisów prawa powszechnie 

obowiązującego,  

▪ możliwości realizacji płatności za usługi na rzecz ZKwP,  

▪ prowadzenia działalności informacyjnej w zakresie informowania o działalności i usługach 

ZKwP,  

tj. na  podstawie art. 6 ust. 1 lit. A) RODO, tj. za zgodą osoby, której dane dotyczą oraz na 

podstawie art. 6 ust 1 lit. F) RODO, tj. prawnie uzasadnionego interesu Administratora oraz 

podmiotów, które na zlecenia Administratora  zapewniają obsługę oraz wsparcie techniczne 

systemu oraz obsługę płatności elektronicznych.    

2. Okres przetwarzania Państwa danych osobowych związany jest ze wskazanymi powyżej celami ich 

przetwarzania. Wobec powyższego dane osobowe będą przetwarzane przez czas, w którym 

przepisy prawa oraz Statut ZKwP nakazują Administratorowi przechowywanie danych lub przez 

okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, do dochodzenia których konieczne jest 

dysponowanie danymi. Jeśli cel przetwarzania się zmieni, poinformujemy Państwa o tym zgodnie 

z RODO. 

3. Państwa dane udostępniane będą statutowym organom ZKwP, powołanym i działającym na 

podstawie przepisów Statutu i regulaminów ZKwP, jak również  innym podmiotom, z którymi 

Administrator współpracuje oraz organom uprawnionym do otrzymania danych na podstawie 

przepisów prawa. 

4. Państwa dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, ale podmioty z nami 

współpracujące mogą przechowywać dane użytkowników systemu poza terytorium Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego (np. lokalizacja serwerów danych). 

5. Państwa dane przetwarzane w systemie e-zkwp nie są profilowane, ani wykorzystywane do 

zautomatyzowanego podejmowania decyzji wobec Państwa, które mogłyby wpłynąć na Państwa 

prawa. 

6. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: 

a. prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy 

Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania, 

b. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie (bez wpływu na 

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem), 

c. prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe 

lub niekompletne, 

d. prawo żądania od Administratora usunięcia danych, 



e. prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych, 

f. prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi 

danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi, 

g. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu 

Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego, 

h. prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego 

państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub 

pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO. 

 

 

Związek Kynologiczny w Polsce 

 


