
Informacje dotyczące przetwarzania przez Polski Związek Wędkarski Okręg w

Poznaniu danych osobowych użytkowników serwisu E – zezwolenia

Dane administratora

Administratorem Państwa danych  osobowych,  tj.  podmiotem,  który  ustala  cele  i  sposoby

przetwarzania  Państwa  danych  osobowych,  jest:   Polski  Związek  Wędkarski  Okręg  w

Poznaniu,  ul.  Znanieckiego  9,  60-682  Poznań,  wpisany  do  rejestru  przedsiębiorców  pod

numerem KRS 0000077054,  NIP 7770003251 (dalej zwany również naprzemiennie PZW lub

Administrator) 

Jakie dane osobowe przetwarzamy?

Dane  osobowe,  które  przetwarzamy  otrzymujemy  wyłącznie  od  Państwa  w  związku  z

zawieranymi z Państwem umowami (sprzedaż E- zezwoleń na amatorski połów ryb w ramach

serwisu E – zezwolenia) 

Przetwarzamy wyłącznie dane zwykłe i potrzebne do sprzedaży E – zezwoleń w ramach 

serwisu E – zezwolenia

Cele, okres oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Przetwarzanie Państwa danych jest niezbędne do wykonania umowy, której jesteście Państwo

stroną lub do podjęcia działań na Państwa żądanie, przed zawarciem umowy. Tym samym

przetwarzanie  Państwa  danych  odbywa  się  na  podstawie  przepisu  art.  6  ust.  1  lit  b

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w

sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku  z  przetwarzaniem  danych  osobowych  i  w

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne

rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO.

Ponadto  Państwa dane  będą  przetwarzane  również  w celu  realizacji  przez  Administratora

obowiązków wynikających z przepisów podatkowych i księgowych (m. in. prowadzenie ksiąg

rachunkowych, sporządzanie deklaracji podatkowych.) W takim przypadku podstawę prawną

przetwarzania Państwa danych stanowi wypełnianie obowiązku prawnego spoczywającego na

Administratorze  tj. art. 6 ust. 1 lit c RODO w zw. z przepisami ustawy Ordynacja Podatkowa,

ustawy  o  rachunkowości,   ustawy  o  podatku  od  towarów  i  usług,  ustawy  o  podatku

dochodowym od osób prawnych.

Państwa  dane  przetwarzane  będą  maksymalnie  przez  okres  przedawnienia  ewentualnych

roszczeń  wynikających  z  umów  zawartych  z  Administratorem  lub  do  czasu  wygaśnięcia

obowiązku przechowywania danych przez okres wymagany przepisami prawa podatkowego

lub z zakresu księgowości (w zależności, od tego, które z w/w zdarzeń nastąpi później)

Informacje o odbiorcach danych osobowych lub o kategoriach odbiorców



W ramach prowadzonej działalności Administrator może przekazywać Państwa dane:

-  firmom  pocztowym  oraz  firmom  kurierskim,  celem  realizacji  zawartych  umów  oraz

prowadzonej z Państwem korespondencji,

- kancelariom prawnym obsługującym Administratora w przypadku zaistnienia ewentualnych

roszczeń  ze  strony  Administratora  lub  wobec  Administratora,  a  tym samym także  sądom

powszechnym,

- zewnętrznym firmom prowadzącym usługi hostingu,

- zewnętrznym firmom prowadzącym usługi informatyczne,

- zewnętrznym firmom obsługującym płatności elektroniczne, 

- innym odbiorcom, gdy jest to niezbędne do realizacji konkretnego celu.

Informacje o zamiarze przekazania danych osobowych do państwa trzeciego

Administrator  nie  zamierza  przekazywać Państwa danych  do państwa trzeciego.  Niemniej

jednak, zważywszy na to, że w ramach prowadzonej działalności korzysta z usług podmiotów

zewnętrznych  (w  zakresie  m.in.  hostingu),  zobowiązuje  się  do  podejmowania  działań

zmierzających  do  uniemożliwienia  przekazywania  danych  do  państwa  trzeciego  bądź  ich

zabezpieczenia zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Państwa uprawnienia

Przysługuje Państwu prawo:

1. dostępu do danych i otrzymania ich kopii; 

2. sprostowania  danych  (w  przypadku,  gdy  dane  są  niekompletne,  nieaktualne  lub

nieprawdziwe);

3. żądania usunięcia danych, w przypadku, gdy:

- dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane, 

- zgoda na przetwarzanie danych zostanie wycofana,

- zgłoszony zostanie sprzeciw wobec przetwarzania,

- dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem,

- dane będą podlegać usunięciu w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z  przepisu

prawa Unii lub prawa polskiego;

4. ograniczenia przetwarzania danych, w przypadku, gdy: 

- dane będą nieprawidłowe, na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość

tych danych, 

-  dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będą Państwo zainteresowani  ich

usunięciem,



- Administrator nie będzie potrzebował danych do celów przetwarzania, ale będą one Państwu

potrzebne, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

 -  wniosą  Państwo  sprzeciw  wobec  przetwarzania  danych  –  do  czasu  stwierdzenia,  czy

prawnie uzasadnione podstawy administratora nie przeważają nad podstawami sprzeciwu;

5. przenoszenia  danych,  tj.  żądania  otrzymania  w  ustrukturyzowanym,  powszechnie

używanym formacie nadającym się do odczytu, Państwa danych osobowych oraz prawie

przesłania tych danych innemu administratorowi bez przeszkód ze strony Administratora,

a także prawie żądania od Administratora przesłania tych danych bezpośrednio innemu

administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe;

6. niepodlegania  procesom  zautomatyzowanego  podejmowania  decyzji,  w  tym  także

profilowania,

7. sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych,

8. w odniesieniu do danych przetwarzanych w oparciu o wyrażoną przez Państwo zgodę -

cofnięcia  zgody  w  dowolnym  momencie  bez  wpływu  na  zgodność  z  prawem

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

9. wniesienia  skargi  do  organu  nadzorczego,  tj.  Prezesa  Urzędu  Ochrony  Danych

Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym lub

warunkiem zawarcia umowy, czy jesteście Państwo zobowiązana do ich podania i jakie

są ewentualne konsekwencje niepodania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych następuje dobrowolnie, jednak w odniesieniu do

zawieranych przez Państwa z Administratorem umów stanowi ono warunek zawarcia umowy

(sprzedaży  E –  zezwolenia).  Odmowa ich  podania  może tym samym skutkować brakiem

możliwości zawarcia umowy (sprzedaży E – zezwolenia na amatorski połów ryb w ramach

serwisu E – zezwolenia). 

Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu

Podane przez Państwo dane nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania

decyzji, w tym do profilowania.

W  sprawach  dotyczących  ochrony  danych  osobowych  mogą  się  Państwo  kontaktować  z

Administratorem  pod  adresem  e-mail  biuro@pzw.poznan.pl  telefonicznie  pod  numerem

telefonu 61-8290-830 bądź pisemnie na adres  siedziby Administratora  podany na wstępie

niniejszej klauzuli. 


