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Polityka prywatności Serwisu
Polskiego Związku Badmintona
1. Polityka Prywatności
Mając na uwadze przepisy prawa powszechnie obowiązującego – w tym zwłaszcza RODO
(Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE), jak
również ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawę z dnia 18
lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną – a także najlepsze praktyki i
standardów przy przetwarzaniu danych osobowych, poniżej przedstawiamy Politykę
prywatności serwisu i plików „cookies” serwisu internetowego Polskiego Związku Badmintona
www.pzbad.pl dalej: Serwis) służącego do zbierania, magazynowania i przetwarzania danych
na temat zawodników i trenerów, sędziów w Polskim Związku Badmintona wraz z
realizowanymi przez nich zadaniami.
2. Definicje
1. Dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania
osobie fizycznej. Osobą możliwą do zidentyfikowania jest osoba, której tożsamość
można określić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez powołanie się na
numer identyfikacyjny albo jeden lub kilka specyficznych czynników określających jej
cechy (dalej: Użytkownik). W przypadku korzystania z Serwisu takimi danymi są m.in.
imię i nazwisko, adres e-mail, adres IP, wiek, data urodzenia, miejsce urodzenia,
numer PESEL, seria i numer dowodu osobistego, miejsce zamieszkania, miejsce
zameldowania, wzrost, waga, dokumentacja medyczna, członkostwo w danym klubie
sportowym, osiągnięcia sportowe, a także inne dane podane w ramach korzystania z
Serwisu. Dane osobowe mogą być zapisywane w plikach cookies lub podobnych
technologiach (np. local storage) instalowanych przez nas na naszych stronach i
urządzeniach, których używasz podczas korzystania z naszych usług.
2. „Przepisy o Ochronie Danych Osobowych" oznaczają właściwe lokalne akty prawne
regulujące kwestie ochrony, bezpieczeństwa i retencji danych osobowych, a także
bezpośrednio wiążące akty prawne wydane na szczeblu międzynarodowym, w tym
RODO.
3. "Administrator" oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę
organizacyjną lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele
i sposoby przetwarzania danych osobowych, a administratorem jest Polski Związek
Badmintona.
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4. „RODO" oznacza rozporządzenie (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania
danych osobowych i przepływu tych danych i uchylająca dyrektywę 95/46/ WE.
5. "Przetwarzanie" oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na Danych
Osobowych lub zestawach Danych Osobowych w sposób zautomatyzowany lub
niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie,
przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie,
wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego
rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub
niszczenie.
6. "Podmiot Przetwarzający" oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny,
jednostkę organizacyjną lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu
administratora.
3. Informacje ogólne i Administrator danych osobowych
1. Operatorem Serwisu jest Polski Związek Badmintona z siedzibą w Warszawie, ul.
Zgrupowania AK „Kampinos” 2, 01-943 Warszawa, NIP: 1130354760, wpisanym do
Rejestru Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz
samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego
przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000061704.
2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach Serwisu jest Polski
Związek Badmintona z siedzibą w Warszawie, ul. Zgrupowania AK „Kampinos” 2, 01943 Warszawa, NIP: 1130354760 , wpisanym do Rejestru Stowarzyszeń, innych
organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych
zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla
miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000061704 (dalej jako „Administrator”).
Administrator jest również podmiotem zarządzającym Serwisem.
3. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących
przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
4. Administrator w zakresie działania Serwisu wdrożył posługiwanie się loginami i
hasłami, szyfrowanie danych oraz wprowadził kontrolę dostępu, dzięki czemu
zminimalizowane są skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.
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5. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach, ich zachowaniu,
życiorysie czy danych zdrowotnych w następujący sposób:
a. poprzez dobrowolnie wprowadzane przez Użytkownika dane osobowe w
formularzach gromadzących informacje.
b. poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw.
“ciasteczka”).
c. poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego i
innych informacji, na które zgodę wyraził Użytkownik.
4. Informacje w formularzach.
1. Serwis zbiera dane osobowe i inne informacje udostępnione przez Użytkownika i
podane dobrowolnie przez niego.
2. Serwis może ponadto zapisywać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie
czasu, czas logowania Użytkownika oraz częstotliwość, a także adres IP z którego łączy
się Użytkownik z Serwisem)
3. Dane osobowe, jak też inne informacje ujawnione przez Użytkownika w formularzach,
są poufne i nie są udostępniane podmiotom trzecim bez zgody Użytkownika, chyba, że
Przepisy o ochronie danych osobowych, w tym RODO stanowią inaczej.
4. Dane osobowe podane w formularzach są przetwarzane w celach wynikających z
Polityki Prywatności, w niej określonych.
5. Dane osobowe podane przez Użytkownika w formularzach mogą być przekazywane
podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi – w szczególności dotyczy to
przekazywania informacji o posiadaczu rejestrowanej domeny do podmiotów
będących operatorami domen internetowych (przede wszystkim Naukowa i
Akademicka Sieć Komputerowa), serwisów obsługujących płatności lub też innych
podmiotów, z którymi Administrator w tym zakresie współpracuje.
5. Podstawa przetwarzania danych
Przetwarzanie danych osobowych wymaga podstawy prawnej. RODO przewiduje kilka
rodzajów takich podstaw prawnych dla przetwarzania danych, a w przypadkach korzystania z
usług oferowanych w ramach Serwisu wystąpią, co do zasady:
VI. art. 6 ust. 1 lit. b RODO – niezbędność przetwarzania do zawarcia lub wykonania umowy,
której stroną jest osoba - Użytkownik, której dane są przetwarzane. W przypadku zwarcia
umowy o realizację danej usługi lub zaakceptowania przez drugą stronę regulaminu
Administrator jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym
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do realizacji tej umowy. Dotyczy to również umowy o świadczenie bezpłatnych usług drogą
elektroniczną – wysyłki ewentualnego newsletteru,
VII. art. 6 ust. 1 lit. f RODO – niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie
uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią.
Administrator jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych, jeżeli jest to
uzasadnione z uwagi na jego usprawiedliwione potrzeby, co obejmuje między innymi
konieczność zapewnienia bezpieczeństwa usługi (np. sprawdzenie, czy do danego konta nie
loguje się nieuprawniona osoba), dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania
oferowanych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług
Administratora w ramach Serwisu,
VIII. art. 6 ust. 1 lit. c RODO – niezbędność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na
Administratorze. Administrator jest uprawiony do przetwarzania danych osobowych, o ile
taka konieczność wynika z przepisów prawa powszechnie obowiązującego lub z działań
podmiotów uprawnionych do uzyskania danych (np. sądy lub organy ścigania).
IX. art. 6 ust. 1 lit. a RODO – wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez
osobę, której dane dotyczą. W sytuacji, w której Administrator otrzyma zgodę na
przetwarzanie danych osobowych jest on uprawniony do przetwarzania tych danych w celach
określonych w treści udzielonej zgody. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być
w każdym czasie odwołana.
X. art. 6 ust. 1 lit. d RODO – niezbędność ochrony żywotnych interesów Użytkownika, lub innej
osoby fizycznej przez Administratora, jeżeli konieczność taka wynika z zawartych przez
Administratora umów i jest to konieczne w celu zabezpieczenia interesów zdrowotnych i
majątkowych Użytkownika.
XI. art. 6 ust. 1 lit. e RODO – niezbędność przetwarzania do wykonania zadania realizowanego
w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej
Administratorowi w związku z jego statutowymi zadaniami realizowanymi w ramach
prowadzonego Stowarzyszenia oraz zadaniami zleconymi do wykonywania przez odpowiednie
organy władzy publicznej np. Ministerstwo Sportu.
XII. art. 9 ust. 2 pkt a) RODO – wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych
biometrycznych, genetycznych, zdrowotnych przez Użytkownika, którego dane osobowe
szczególnie wrażliwe dotyczą. W sytuacji, w której Administrator otrzyma zgodę na
przetwarzanie wskazanych danych osobowych jest on uprawniony do przetwarzania tych
danych w celach określonych w treści udzielonej zgody. Zgoda na przetwarzanie danych
osobowych może być w każdym czasie odwołana.
XIII. art. 9 ust. 2 pkt b) RODO – niezbędność przetwarzania danych osobowych Użytkownika w
celu wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora lub
Użytkownika, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej.
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XIV. art. 9 ust. 2 pkt c) RODO – niezbędność przetwarzania danych osobowych do ochrony
żywotnych interesów Użytkownika, którego dane osobowe dotyczą, lub innej osoby fizycznej,
a osoba, której dane dotyczą, jest fizycznie lub prawnie niezdolna do wyrażenia zgody z uwagi
na brak pełnej zdolności do czynności prawnych w związku z nieosiągnięciem wymaganego
przepisami prawa wieku.
XV. art. 9 ust. 2 pkt e) RODO - przetwarzanie dotyczy danych osobowych Użytkownika w
sposób oczywisty upublicznionych przez Użytkownika - osobę, której dane dotyczą zarówno
na rzecz Administratora jak i innych osób, za pośrednictwem innych Serwisów czy portali
społecznościowych, na których dane osobowe zostały dobrowolnie udostępniane.
XVI. art. 9 ust. 2 pkt f) RODO – niezbędność przetwarzania danych osobowych w celu
ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub w ramach sprawowania wymiaru
sprawiedliwości przez sądy, co dotyczy umów zawartych przez Administratora z
ubezpieczycielami co się tyczy np. – np. dochodzenia roszczeń przez Użytkownika, za
pośrednictwem Administratora od ubezpieczyciela w związku z powstałym zdarzeniem,
nieszczęśliwym wypadkiem i innymi zdarzeniami, których zakres obejmuje wykupione
ubezpieczenie.
XVII. art. 9 ust. 2 pkt g) RODO – niezbędność przetwarzania danych osobowych Użytkownika
ze względów związanych z ważnym interesem publicznym, na podstawie prawa Unii lub
prawa państwa członkowskiego, które są proporcjonalne do wyznaczonego celu, nie naruszają
istoty prawa do ochrony danych i przewidują odpowiednie i konkretne środki ochrony praw
podstawowych i interesów Użytkownika - osoby, której dane dotyczą, a realizowanych przez
Administratora na podstawie przepisów obowiązujących Administratora.
6. Okres przetwarzania danych
Dane osobowe będą przetwarzane jedynie przez okres niezbędny do realizacji celów w jakich
są przetwarzane, lecz nie dłużej niż do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania. Dla
przykładu:
1. w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych
działań ze strony Użytkownika ograniczających tę zgodę,
2. w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy, przez czas jej wykonywania i
do momentu upływu przedawnienia roszczeń z tej umowy (3 lata lub 6 lat), w
przypadku okresu 6-letniego jest on zgodnie z art. 118 kodeksu cywilnego wydłużany
do końca roku kalendarzowego, w którym upływa 6 lat biegu terminu – np. jeśli 6 lat
biegu terminu upływa 1 maja danego roku, to termin przedawnienia wydłużany jest do
31 grudnia tego roku). Początek biegu terminu liczony jest od dnia wymagalności
roszczenia,
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3. w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes
administratora, do czasu zgłoszenia przez Ciebie skutecznego sprzeciwu,
4. w celach podatkowych, rachunkowych i innych realizowanych przez Administratora na
podstawie przepisów prawa w zakresie i przez czas zgodny z obowiązującymi
przepisami.
Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych przez Administratora jest
możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: Sekretariat@pzbad.pl
Administrator zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych osobowych Użytkownika po
rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w takim zakresie, w jakim jest to konieczne i na
potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo
unijne bądź prawa międzynarodowego obligują Administratora do retencji danych.
7. Prawa osób, których dane są przetwarzane
Użytkownikom Serwisu, których dane osobowe są przetwarzane przysługują następujące
prawa:
1. Prawo dostępu do danych – Użytkownik - osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do
uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej
dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz
informacji dotyczących
a. celów przetwarzania;
b. kategorii odnośnie danych osobowych;
c. informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe
zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach
trzecich lub organizacjach międzynarodowych;
d. planowanym okresie przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to
możliwe, kryteria ustalania tego okresu;
e. informacji o prawie do żądania od Administratora sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczącego osoby, której
dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
f. informacji o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego.
2. Prawo do sprostowania danych – Użytkownik - osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania
od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych,
które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, osoba, której dane
dotyczą, ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym
poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.
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3. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) – Użytkownik - osoba,
której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia
dotyczących jej danych osobowych, a Administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki
usunąć dane osobowe, w sytuacji gdy
a. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w
inny sposób przetwarzane;
b. osoba, której dane dotyczą cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i
nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
c. osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw wobec przetwarzania danych i nie
występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania;
d. dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
e. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku
prawnego przewidzianego w prawie Unii Europejskiej lub prawie państwa
członkowskiego, któremu podlega Administrator;
f. dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa
informacyjnego.
4. Prawo do ograniczenia przetwarzania – Użytkownik - osoba, której dane dotyczą, ma prawo
żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania w sytuacji gdy
a. osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych –
na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych,
b. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą,
sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich
wykorzystywania,
c. Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania,
ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia
lub obrony roszczeń,
d. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu
stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są
nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.
5. Prawo do przenoszenia danych – Użytkownik - osoba, której dane dotyczą, ma prawo
otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do
odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła
Administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi
bez przeszkód ze strony Administratora, któremu dostarczono te dane osobowe, jeżeli
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a. Przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub art. 9 ust. 2 lit. a) lub na
podstawie umowy,
b. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.
6. Prawo do sprzeciwu – osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść
sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania
dotyczących jej danych osobowych w oparciu o podstawę realizacji uzasadnionego
interesu Administratora, w tym profilowania. W takim wypadku Administratorowi nie
wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych
prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów,
praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia
lub obrony roszczeń.
7. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego ochrony danych osobowych, jakim
jest w Polsce Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Przekazywanie danych podmiotom trzecim
1. Dane będą przetwarzane przez Administratora oraz podmioty trzecie, o ile będzie to
wynikało z udzielonej zgody. Dane mogą być również powierzone do przetwarzania
innym podmiotom, którym Administrator zleca wykonanie czynności, z jakimi wiąże się
konieczność przetwarzania danych osobowych (są to tzw. „Podmioty przetwarzające”).
Wśród Podmiotów przetwarzających, w przypadku Administratora oraz Serwisu,
wyróżnić należy operatorów systemów informatycznych, operatorów systemów email, kancelarie prawne, podmioty zajmujące się księgowością i audytami oraz inne
osoby upoważnione na podstawie stosownych umów i upoważnień będące
pracownikami Serwisu lub Administratora.
2. Co do zasady Administrator nie przekazuje danych osobowych podmiotom spoza
Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W sytuacji konieczności przekazywania danych
osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy, informacja o tym fakcie jest
udostępniana przed zebraniem tych danych lub w chwili ich zbierania.
3. Administrator korzysta wyłącznie z usług Podmiotów przetwarzających, które
zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i
organizacyjnych, tak aby przetwarzanie w sposób odpowiedni chroniło prawa osób,
których dane dotyczą.
4. Prawa Podmiotów przetwarzających są ograniczone i Podmioty przetwarzające nie są
uprawione do dowolnego korzystania z przekazanych danych osobowych, a jedynie do
ich wykorzystywania wyłącznie w celach wyraźnie wskazanych przez Administratora.
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Dane osobowe mogą być także przekazywane organom publicznym, o ile upoważniają
ich do tego obowiązujące przepisy i przedstawią one odpowiednie żądanie.
5. Dane osobowe podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w
granicach prawnie dozwolonych.
6. Dane osobowe umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane
wyłączenie za zgodą tej osoby.
7. Administrator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis
upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie
wynikającym z żądania.
9. Zakres i cel przetwarzania danych
1. Dane osobowe przetwarzane są w usystematyzowanych zbiorach, które są wskazane poniżej.
2. Administrator korzysta z dzienników serwerowych, przez które należy rozumieć
wewnętrzne dzienniki zdarzeń Serwisu automatycznie zapisujące żądania stron,
wysłane podczas korzystania z Serwisu.
3. Dzienniki systemowe zawierają żądanie strony wysłane przez osoby korzystające z
Serwisu, adres IP, typ przeglądarki, język przeglądarki, datę i godzinę żądania oraz co
najmniej jeden plik „cookie”, który może jednoznacznie identyfikować przeglądarkę
osoby korzystającej z Serwisu.
4. Administrator może w sposób automatyczny zbierać i zapisywać w dziennikach
serwerów szczegóły techniczne dotyczące sposobu korzystania z usług, przesłane
przez osobę korzystającą z Serwisu żądania związane ze świadczeniem usług drogą
elektroniczną, adres IP oraz dane techniczne o działaniu Serwisu w związku z
czynnościami dokonywanymi przez osoby korzystające z Serwisu. Są to w
szczególności informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego
korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną. Administrator może również
zbierać informacje, celem przechowywania ich lokalnie na urządzeniu osoby
korzystającej z Serwisu, korzystając z mechanizmu pamięci przeglądarki.
5. Administrator może świadcząc usługi dostępne za pośrednictwem Serwisu, w sposób
automatyczny korzystać z pamięci podręcznej przeglądarki, aplikacji lub urządzenia
osoby korzystającej z Serwisu. Korzystanie to polega na przechowywaniu danych w
pamięci przeglądarki, zainstalowanej w urządzeniu osoby korzystającej z Serwisu.
W ramach pamięci lokalnej, możliwe jest przechowywanie danych międzysesyjnie, tj.
pomiędzy kolejnymi sesjami osoby korzystającej z Serwisu.
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6. Celem korzystania z pamięci podręcznej jest przyspieszenie korzystania z Serwisu,
poprzez wyeliminowanie sytuacji, w której te same dane byłyby wielokrotnie
pobierane z Serwisu, obciążając tym samym łącze internetowe osoby korzystającej z
Serwisu
10. Informacja o plikach cookies.
1. Serwis korzysta z plików cookies.
2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki
tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i
przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj
zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na
urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki
cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
a. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy
Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich
struktury i zawartości;
b. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której
Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i
hasła;
c. określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych
materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”
(session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami
tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do
czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania
(przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu
końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do
czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa)
zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu
końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym
zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest

POLSKI ZWIĄZEK BADMINTONA
POLISH BADMINTON ASSOCIATION

- 10 -

Sponsor Strategiczny
Polskiego Związku Badmintona

także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat
zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności
dostępne na stronach internetowych Serwisu.
8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i
wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu
reklamodawców oraz partnerów.
9. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady
korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony
prywatności Google Analytics
10. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności się
Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik
korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji
użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
11. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć
reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z
plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/
11 Logi serwera.
1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie
serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w
celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
a. czas nadejścia zapytania,
b. czas wysłania odpowiedzi,
c. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
d. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
e. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) –
w przypadku, gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
f. informacje o przeglądarce użytkownika, Informacje o adresie IP.
3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
4. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

12. Podstawa przetwarzania plików cookies
1. Udzielenie zgody na przetwarzanie plików cookies może nastąpić:
a. poprzez użycie przycisku zawierającego oświadczenie o wyrażeniu zgody na
przetwarzanie plików cookies lub potwierdzenie zapoznania się z jego warunkami,
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b. za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez
osobę korzystającą z Serwisu telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym,
c. za pomocą konfiguracji usługi wykorzystywanej przez osobę korzystającą z Serwisu.
2. Zgoda ta może być wycofana w każdym czasie, w sposób wolny od opłat i opisany w części
dotyczącej zarządzania plikami cookies.

13. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?
1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki.
2. Administrator zastrzega, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów
uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w
skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www Serwisu.
3. W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/
system i postępuj zgodnie z instrukcjami wskazanymi co do danej przeglądarki:
a. Internet Explorer
b. Chrome
c. Safari
d. Firefox
e. Opera
f. Android
g. Safari (iOS)
h. Windows Phone
i. Blackberry

Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Polityki prywatności.
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