Klauzula informacyjna systemu e-zkwp
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?
Administratorem Twoich danych osobowych jest Zarząd Główny Związku Kynologicznego w Polsce, z siedzibą: 00-024
Warszawa. Al. Jerozolimskie 30/11, KRS 0000175203, (dalej „Związek”), przetwarzający dane osobowe w zgodzie
z obowiązującymi przepisami prawa, w tym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. („RODO”) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Jaki jest kontakt z administratorem danych osobowych?
Kontakt z administratorem systemu możliwy jest drogą elektroniczną pod adresem: admin@e-zkwp.pl

Skąd mamy Twoje dane?
Twoje dane osobowe otrzymaliśmy od Ciebie dobrowolnie, podczas rejestracji konta w systemie e-zkwp.

Jaki jest cel i podstawa przetwarzania Twoich danych osobowych w systemie e-zkwp?
System e-zkwp przetwarza Twoje dane osobowe, aby umożliwić Ci korzystanie z usług elektronicznych Związku
Kynologicznego w Polsce, zapewnić obsługę Twojego konta i kontakt z obsługą systemu, zapewnić funkcjonalność
oferowanych usług, w tym rozwiązywać problemy techniczne, wykonać obowiązki wynikające z regulaminów ZKwP
i innych przepisów prawa, umożliwić dokonanie płatności za usługi, prowadzić działania marketingu bezpośredniego
wyłącznie w zakresie informowania o działalności i usługach Związku.
Związek jest uprawniony do przetwarzania Twoich danych osobowych, ponieważ jest to niezbędne do świadczenia usług
dostępnych w systemie, a także na podstawie przepisów prawa, np. gdy przepisy te wymagają od operatora systemu
lub podmiotów współpracujących przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych (przepisy
ustawy „Ordynacja podatkowa” oraz ustawy o rachunkowości).
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest także prawnie uzasadniony interes operatora systemu e-zkwp,
obejmujący ulepszanie oferowanych usług, zapewnienie ich najlepszej jakości oraz informowanie o nich użytkowników,
zapewnienie obsługi Twojego konta, prowadzenie marketingu bezpośredniego, ochronę lub dochodzenie roszczeń.
Podmioty współpracujące z operatorem systemu (lista poniżej), jako odrębni administratorzy danych osobowych,
przetwarzają Twoje dane osobowe na podstawie ich prawnie uzasadnionego interesu.

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?
Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do świadczenia usług przez system e-zkwp
i podmioty współpracujące (np. obsługa płatności elektronicznych). Niepodanie danych osobowych skutkować będzie
brakiem możliwości świadczenia usług przez system e-zkwp.

Jakie masz uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych?
Możesz żądać od Związku: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, przenoszenia oraz nie podleganiu zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
a także masz prawo wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.
Uprawnienia te możesz wykonać, gdy:
- w odniesieniu do żądania sprostowania danych: dane są nieprawidłowe lub niekompletne,
- w odniesieniu do żądania usunięcia danych: dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane;
cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz uprzednio sprzeciw wobec przetwarzania tych danych;
dane są przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku
wynikającego z przepisu prawa,
- w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: dane są nieprawidłowe, dane są przetwarzane
niezgodnie z prawem, ale nie żądasz ich usunięcia, Twoje dane nie są już potrzebne do korzystania z systemu, ale
mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń, lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania
danych - do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
- w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Twojej zgody.
Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Związek do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?
Związek, co do zasady nie udostępnia Twoich danych osobowych osobom trzecim, za wyjątkiem sytuacji, w których ma
ku temu podstawę prawną, w tym na żądanie podmiotów uprawnionych przepisami prawa lub gdy korzysta z usług

podmiotów współpracujących, np. przedsiębiorców zapewniających hosting, tworzenie oprogramowania oraz obsługę
płatności elektronicznych.
Twoje dane osobowe mogą być udostępnione jedynie następującym podmiotom współpracującym ze Związkiem:
PayU S.A. - 60-166 Poznań, ul. Grunwaldzka 182, NIP 7792308495, REGON 300523444 – na potrzeby procesowania płatności
elektronicznych,
Softom Tomasz Olencki - 85-362 Bydgoszcz, ul. Borówkowa 2, NIP 9671085123, REGON 340309518 – na potrzeby tworzenia
i serwisowania oprogramowania,
mroczek POLIGRAFIA Tomasz Mroczek – 10-701 Olsztyn, al. Warszawska 105, NIP 834-103-87-98, REGON 510282239 – na potrzeby
tworzenia i serwisowania oprogramowania.
nazwa.pl sp. z o.o. - 31-870 Kraków, ul. M. Medweckiego 17, KRS 0000594747, NIP 6751402920, REGON 120805512 – na potrzeby
hostingu.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?
Twoje dane osobowe przechowujemy tak długo, jak jest to konieczne do realizacji celów, dla których zostały zebrane,
o ile przepisy prawa nie stanowią inaczej. Jeśli zażądasz, abyśmy zaprzestali ich przetwarzania i przechowywania, na
pisemny wniosek przesłany na adres: admin@e-zkwp.pl zostaną one usunięte z systemu.

Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?
Nie, ale podmioty z nami współpracujące mogą przechowywać dane użytkowników systemu poza terytorium
Europejskiego Obszaru Gospodarczego (np. lokalizacja serwerów danych).

Czy Twoje dane osobowe są profilowane lub przetwarzane automatycznie w sposób wpływający
na Twoje prawa?
W systemie e-zkwp dane nie są profilowane, ani wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji wobec
Ciebie, które mogłyby wpłynąć na Twoje prawa.
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