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Polityka Prywatności 

 

Stowarzyszenie Active Way dba o prawo do prywatności osób odwiedzających strony 

www.activeway.pl, www.activeway.com.pl, www.obozy.activeway.pl oraz 

www.aquacycling.gda.pl należące do Stowarzyszenia Active Way. Każdego użytkownika 

wymienionych stron internetowych obowiązuje polityka prywatności. Stowarzyszenia Active 

Way zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w polityce prywatności, jednakże 

zmiany nie naruszą podstawowej zasady – Stowarzyszenie Active Way nie sprzedaje i nie 

udostępnia osobom trzecim danych personalnych i adresowych udostępnianych nam przez 

użytkowników/członków Stowarzyszenia Active Way. 

 

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych? 

 

Administratorem czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane 

osobowe, jest Stowarzyszenie Active Way, Gdańsk 80-772, ul. Suchanka 3/10, 

KRS: 0000890833, NIP: 583 342 41 69, REGON: 388494518, e-mail: 

kontakt@activeway.com.pl 

 

Inspektor Ochrony Danych 

 

Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych, m.in. po to, żeby zgodnie z prawem zadbał o 

bezpieczeństwo Twoich danych. 

 

Z naszym Inspektorem Ochrony Danych skontaktujesz się pisząc na adres e-mail: 

iod@activeway.com.pl 

 

Przetwarzanie Twoich danych przez Stowarzyszenie Active Way 

 

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do: 

- obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy, zapisy on-line, e-

mail, deklaracje członkowskie); 

- umożliwienia świadczenia usług Stowarzyszenia; 
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- monitorowania aktywności na naszych stronach internetowych poprzez przeprowadzanie 

badań i analiz aby badać funkcjonalność stron internetowych i wprowadzać udogodnienia; 

- prowadzenia analiz statystycznych; 

- realizacji procesów księgowych; 

- windykacji należności; 

- przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych; 

 

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe? 

 

Dane osobowe mogą być zbierane w formularzu kontaktowym, formularzu zapisy on-line, 

formularzu deklaracji członkowskiej. Podanie Twoich danych jest dobrowolne. Jeśli jednak 

nie podasz nam swoich danych nie będziemy mogli skontaktować się z Tobą oraz zapisać 

Ciebie do Stowarzyszenia Active Way. 

 

Twoje prawa 

 

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych masz prawo dostępu do 

swoich danych oraz prawo ich zmiany, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo 

wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. 

 

Po zgłoszeniu wniosku o usunięcie danych osobowych do Inspektor Danych Osobowych 

Twoje dane zostaną usunięte niezwłocznie, gdy Twoje dane nie będą już niezbędne do 

celów dla których zostały zebrane oraz przepisy prawa na to pozwalają. 

 

Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w zakresie 

naruszenia prawo do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy 

RODO. 
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Wyjątkowe sytuacje, gdy Twoje dane osobowe mogą zostać udostępnione 

 

Twoje dane osobowe udostępniamy podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług 

płatniczych, usług związanych z przechowywaniem, łączeniem i analizowaniem danych, 

realizacją procesów księgowych. 

 

Ze względu na konieczność blokowania działania robotów internetowych na stronach 

www.activeway.pl, www.activeway.com.pl, www.obozy.activeway.pl, www.aquacycling.gda.pl 

stosujemy mechanizm Google reCAPTCHA do sporadycznego badania, czy zachowania 

naszych użytkowników nie noszą znamion zachowań robotów. W takiej sytuacji możemy 

ujawnić Google LLC Twój adres IP. 

 

Przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 

 

Twoje dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google 

LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule 

umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską. 

 

Automatyczne przetwarzanie Twoich danych osobowych w kontekście profilowania. 

 

Nie przetwarzamy Twoich danych osobowych w kontekście profilowania. 
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POLITYKA PLIKÓW COOKIES 

Czy stosujemy pliki cookies i czym one są? 

Nasze strony, podobnie jak wiele innych stron, wykorzystuje pliki cookies. Szczegóły 

związane z używaniem przez nasz Serwis plików cookies znajdują się poniżej. Zachęcamy 

Cię do zapoznania się z nimi. 

Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym 

(np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez system 

teleinformatyczny Serwisu, a także przez systemy teleinformatyczne należące do innych 

podmiotów, z których usług korzystam (tzw. cookies własne i cookies podmiotów trzecich). W 

ramach Serwisu stosowane są cookies „tymczasowe”, które są usuwane z chwilą zamknięcia 

przeglądarki oraz cookies „stałe”, które są przechowywane również po zakończeniu 

korzystania z Serwisu przez czas określony w parametrach plików cookies. 

 

Cookies nie pobierają danych osobowych, ani żadnych poufnych informacji z Twojego 

komputera. Na ich podstawie nie jest określana tożsamość Użytkowników. 

Więcej informacji o cookies znajdziesz pod adresem: 

https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie,  https://wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji 

Pomoc w menu przeglądarki internetowej. 

Czy możesz wyłączyć pliki cookies? 

Podczas pierwszej wizyty na naszej stronie wyświetlana jest Ci informacja na temat 

stosowania plików cookies wraz z pytaniem o zgodę na wykorzystywanie plików cookies. 

Klikając „Zgada”, zgadzasz się na użycie plików cookies, chyba że później postanowisz je 

wyłączyć. Pamiętaj, że ustawienia cookies zawsze możesz zmienić z poziomu swojej 

przeglądarki, możesz też w ogóle usunąć pliki cookies. Pamiętaj jednak, że wyłączenie 

plików cookies może powodować trudności w korzystaniu ze strony. Możesz również 

korzystać z trybu incognito oferowanego przez przeglądarki internetowe. Wówczas pliki 

cookies zostaną usunięte z momentem zamknięcia przeglądarki. 

Pod poniższymi linkami zamieszczone są informacje o sposobach usunięcia cookies w 

najpopularniejszych przeglądarkach internetowych: 

Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek, 

Opera: http://help.opera.com/Linux/9.60/pl/cookies.html, 

Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl, 

Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647 

W jakich celach korzystam z „własnych” plików cookies? 
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Cookies własne wykorzystujemy w celu zapewnienia prawidłowego działania strony. W 

szczególności, cookies własne pozwalają poprawić szybkość i bezpieczeństwo korzystania z 

Serwisu, ulepszać funkcje dostępne na stronie. 

W jakich celach korzystamy z plików cookies „podmiotów trzecich”? 

Serwis współpracuje z podmiotami trzecimi, które mogą używać plików cookies lub 

podobnych technologii. Korzystanie przez nas z plików cookies podmiotów trzecich opieramy 

na naszym prawnie uzasadnionym interesie polegającym na administrowaniu stroną, analizie 

danych. 

W ramach strony funkcjonują następujące pliki cookies podmiotów trzecich: 

Google Analytics 

 

W celu analizy statystyk strony (zbierania ogólnych i anonimowych danych statystycznych) 

korzystam z narzędzi analitycznych Google Analytics zapewnianych przez Google LLC. 

Usługi Google Analytics uzyskały certyfikat niezależnego standardu bezpieczeństwa ISO 

27001. Jeśli chcesz zablokować działanie Google Analytics, pod adresem 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout możesz pobrać dodatek do przeglądarki blokujący 

Google Analytics. W ramach Google Analytics nie są gromadzone dane pozwalające 

zidentyfikować Użytkownika. 

Google LLC (Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) 

posiada siedzibę poza Unią Europejską, przystąpił jednak do programu EU-US-Privacy 

Shield i gwarantuje odpowiedni poziom ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych, co 

zostało potwierdzone w ramach umowy między Komisją Europejską a USA. 
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Informacje o przetwarzaniu danych 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: "Administrator") jest 

Stowarzyszenie Active Way, ul. Suchanka 3/10, 80-772 Gdańsk, KRS: 0000890833, NIP: 

583 342 41 69, REGON: 388494518, e-mail: kontakt@activeway.com.pl 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. W sprawach związanych z 

Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: 

iod@activeway.com.pl 

 

3. Dane będą przetwarzane w celu realizacji usług prowadzenia sekcji sportowych oraz 

organizacji i prowadzenia obozów dla dzieci przez Administratora na podstawie Art. 6 ust. 1 

lit a, lit. b, lit. c, rozporządzenia RODO 

4. Dane mogą być udostępnione księgowości w celu realizacji procesów księgowych.  

5. Dane mogą być udostępnione powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w celu 

kontaktu z osobami narażonymi na zakażenie. 

6. Dane będą przechowywane przez okres 1 roku od daty wykonania ostatniej usługi. 

7. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych ich sprostowania oraz 

usunięcia (chyba, że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują 

przechowywanie danych osobowych). 

8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania. 

Skorzystanie z tego prawa nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do 

momentu wniesienia sprzeciwu. 

9. Ma Pani/Pan także prawo do przenoszenia danych. 

10. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

 

 

Stowarzyszenie Active Way 

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, zwane RODO. 


