POLITYKA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
obowiązuje od 25 maja 2018 roku
Informujemy, że dokładamy szczególnej staranności w zakresie ochrony prywatności
zarówno obecnych jak i potencjalnych zawodników biorących udział w zawodach
jeździeckich.
Tym samym przekazujemy ogólne informacje dotyczące zasad gromadzenia i
wykorzystwania przez Polish Quarter Horse Association.
Kto przetwarza Państwa dane osobowe?
Stowarzyszenie Polish Quarter Horse Association, ul. Janiowe Wzgórze 33, 35-213
Rzeszów, NIP 7010026499 oraz Polish Reining Horse Association / Polskie
Stowarzyszenie Konia Reiningowego, Stare Żukowice 1A, 33-151 Nowa Jastrząbka, NIP
9930660126 są administratorami danych osobowych w rozumieniu przepisów ustawy z
dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.
To oznacza, że odpowiadamy za wykorzystanie danych osobowych w sposób
bezpieczny, zgodny z umową i opowiązującymi przepisami.
Kontakt z nami: tel. 601450913, e-mail: mariusz.siwiec@plqha.com
Skąd i w jakim celu pozyskujemy dane osobowe?
Swoje dane podają Państwo na formularzach zgłoszeniowych w celu zgłoszenia
swojego udziału w zawodach jeździeckich oraz w celach związanych z hodowlą i
rejestracją
koni.
Komu przekazujemy Państwa dane?
Dostęp do danych osobowych wewnątrz naszej struktury organizacyjnej będą miały
wyłącznie osoby upoważnione przez PLQHA i PLRHA do obsługi biurowej zawodów
oraz spraw związanych z członkostwem oraz hodowlą i rejestracją koni.
Dane osobowe mogą zostać przekazane:
1. podmiotom współpracującym w zakresie hodowli i rejestracji koni
2. bankom i innym dostawcom usług płatniczych, prośredniczącym w bieżącej obsłudze
finansowej Stowarzyszeń
3. podmiotom współpracującym przy obsłudze księgowej, prawnej (kancelarie prawne),
audytorskiej i w zakresie doradztwa podatkowego
4. podmiotom wykonującym obsługę administracyjną i techniczną systemów
informatycznych
5. podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską
6. przedsiębiorcom telekomunikacyjnym
7. podmiotom, którym mamy obowiązek przekazywania danych z mocy prawa
Odbiorcą danych jest zarówno podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu
PLQHA i PLRHA jak i podmiot, któremu dane są udostępniane dla jego własnych celów
(np.
organy administracji publicznej).
Czy Państwa dane trafią poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)?
Tak, w zakresie związanym z działanością American Quarter Horse Association z
siedzibą w Amarillo, USA Państwa dane mogą trafić do tej organizacji. Dotyczy to jedynie
danych związanych z udziałem w konkurencjach uznanych przez AQHA oraz danych
związanych z hodowlą i rejestracją koni rasy American Quarter Horse.
Jakie przysługują Państwu uprawnienia?
Mogą Państwo od nas zażądać:
1. sprostowania (czyli poprawienia) błędnych danych
2. usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie

3. wstrzymania operacji na danych lub ich nieusuwania
4. wglądu do własnych danych
Z tych praw mogą Państwo skorzystać składając wniosek korespondencyjnie lub
osobiście w
siedzibach stowarzyszeń. Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, w których można z
nich
skorzystać, wynikają z przepisów prawa. To, z którego uprawnienia mogą Państwo
skorzystać
zależeć będzie od podstawy prawnej i celu przetwarzania danych.
Tryb odwoławczy
Mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.

