
Zgodnie z treścią 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) zwanym dalej 
„rozporządzeniem”, informuję Państwa, że :

1. W serwisie „www.wiarus-pzw.org” zwanym dalej „serwisem”, nie są  przetwarzane żadne 
dane dotyczące odwiedzających „serwis”. 

2. Przetwarzane są natomiast : dane osobowe (imię, nazwisko, zajmowane stanowisko) i 
wizerunek (zdjęcia) członków władz i organów koła PZW Wiarus, dane osobowe (imię, 
nazwisko, osiągnięty wynik, miejsce w zawodach, ilość punktów do klasyfikacji „Wędkarza
Roku”, miejsce w  klasyfikacji  „Wędkarza Roku”) i wizerunek (zdjęcia) wędkarzy 
biorących udział w zawodach wędkarskich oraz innych osób biorących udział w takich 
imprezach wędkarskich. 

3. Administratorem wymienionych wyżej danych jest Tomasz Skonieczny zwany dalej 
„administratorem”, adres do korespondencji (tomekxl@wp.pl). 

4. Przetwarzanie wymienionych wyżej danych odbywa się na podstawie Artykułu 6, ust. 1 lit. 
a) „rozporządzenia” - to jest zgody na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku 
wyrażonej przez osobę których te dane dotyczą. Zgoda, zwłaszcza dotycząca zbiorowych 
fotografii z imprez wędkarskich może mieć charakter oświadczenia ustnego. 

5. Osoba, której dane osobowe lub wizerunek są  przetwarzane w „serwisie” może w każdej 
chwili zażądać od „administratora” sprostowania lub poprawienia danych, a także wycofać 
zgodę o której mowa w punkcie 4 niniejszego dokumentu, co jest równoznaczne z 
usunięciem danych osobowych. 

6. Dane osobowe i wizerunkowe są przetwarzane dla realizacji  § 6 Statutu Polskiego Związku 
Wędkarskiego - „Celem Związku jest organizowanie i promowanie wędkarstwa, rekreacji, 
sportu wędkarskiego, użytkowanie i ochrona wód, działanie na rzecz ochrony przyrody, 
edukacja i kształtowanie etyki wędkarskiej oraz upowszechnianie wiedzy o warunkach 
ochrony i połowu ryb”. 

7. Dane osobowe przetwarzane w „serwisie” są przechowywane na serwerze firmy LAO.PL 
Piotr Kujawski , ul.Wiśniowa 6/10/75 , 02-563 Warszawa, NIP: 521-325-96-35 
REGON: 140981883 , wpis do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez 
Prezydenta m.st.Warszawy numer 448714 w dniu 18 maja 2007. Ze względu na zakres 
przetwarzanych danych osobowych oraz fakt ich upubliczniania szyfrowane łącze od i do 
serwera nie jest wymagane. 

8. W przypadku wątpliwości lub pytań odnośnie polityki prywatności w serwisie www.wiarus-
pzw.org proszę o kontakt pod adresem tomekxl@wp.pl.

Tomasz Skonieczny
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