
Od dnia 25 maja 2018 r. każdego użytkownika strony www.wyprawy.net obowiązuje Polityka 

Prywatności, która znajduje się poniżej. 

 

Stowarzyszenie Sportowe Polski Klub Alpejski dokłada wszelkich starań, aby chronić prywatność 

swoich członków oraz innych osób wspierających klub, w zakresie prowadzonej przez nas działalności 

statutowej. 

W celu zgodnego z prawem, rzetelnego i przejrzystego przetwarzania Twoich danych osobowych, 

przyjmujemy dokument zwany Polityką Prywatności. 

Polityka Prywatności określa w jaki sposób dbamy o Twoje dane osobowe oraz jakie prawa 

przysługują Ci w związku z ich przetwarzaniem. 

 

 

I. KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH I JAK MOŻESZ SIĘ Z NAMI 

SKONTAKTOWAĆ? 

Stowarzyszenie Sportowe Polski Klub Alpejski jest administratorem Twoich danych osobowych. 

Oznacza to, że decydujemy jak i w jakich celach Twoje dane osobowe, które nam przekazałeś, są 

przetwarzane. Chcemy, abyś wiedział, że dokładamy wszelkich starań, aby Twoje dane osobowe były 

bezpieczne. Nie udostępniamy odpłatnie nikomu powierzonych nam danych osobowych. 

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, 

skontaktuj się z nami wykorzystując poniższe dane kontaktowe: 

Polski Klub Alpejski, ul. Partyzantów 2A, 43-140 Lędziny 

e-mail: klub@wyprawy.net, telefon: 48 603847849, 

II. TWOJE DANE SĄ GROMADZONE PRZEZ POLSKI KLUB ALPEJSKI, GDY: 

• Rejestrujesz się za pośrednictwem strony wyprawy.net w celu utworzenia profilu. 

• Wypełniasz deklarację członkowską w celu dołączenia w poczet członków wspierających 
Polskiego Klubu Alpejskiego. 

• Zapisujesz się za pośrednictwem strony wyprawy.net na wyprawę lub szkolenie organizowane 
przez Polski Klub Alpejski lub za tym samym pośrednictwem prosisz o dostarczenie informacji na 
podstawie Twojego zapytania. 

• Uczestniczysz w realizowanym przez Polski Klub Alpejski wydarzeniu. 

• Subskrybujesz newsletter Polskiego Klubu Alpejskiego. 

• Przeglądasz stronę wyprawy.net (ciasteczka oraz logi serwera). 

• Jesteś z nami w kontakcie e-mailowym. 
Pamiętaj, że Polski Klub Alpejski gwarantuje poufność Twoich danych, nie udostępnia ich podmiotom 
trzecim. W dowolnej chwili masz prawo do aktualizacji lub całkowitego usunięcia swoich danych 
osobowych. 

 

http://www.wyprawy.net/


III. JAKIE SĄ TWOJE PRAWA Z ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH? 

Zapewniamy realizację Twoich uprawnień wskazanych poniżej. Możesz realizować swoje prawa przez 

zgłoszenie swojego żądania za pomocą wskazanych przez nas danych kontaktowych.  

1. Prawo do cofnięcia zgody  

Masz prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej nam udzieliłeś na przetwarzanie Twoich danych 

osobowych, w każdym czasie. Cofnięcie Twojej zgody ma skutek od momentu jej wycofania. 

Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez nas zgodnie z prawem przed jej 

cofnięciem.  

Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Ciebie żadnych negatywnych konsekwencji. Może jednak 

uniemożliwić dalsze wykonywanie przez nas naszych działań na Twoją rzecz lub korzystanie z naszych 

funkcjonalności, które zgodnie z prawem możemy świadczyć jedynie za Twoją zgodą. 

Podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO. 

2. Prawo do sprzeciwu wobec wykorzystania danych osobowych  

Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych 

osobowych, jeżeli przetwarzamy je w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, np. w związku z 

przesyłaniem Ci informacji o naszych nowych aktywnościach oraz inicjatywach, w tym profilowania 

opartego na tej podstawie. 

Jeżeli Twój sprzeciw okaże się zasadny i nie będziemy mieli innej podstawy prawnej do przetwarzania 

Twoich danych osobowych, usuniemy Twoje dane, wobec wykorzystania których wniosłeś sprzeciw. 

W przypadku wniesienia przez Ciebie sprzeciwu na otrzymywanie informacji marketingowych, 

przestaniemy przesyłać Ci tego typu informacje. 

Podstawa prawna: art. 21 RODO. 

3. Prawo do usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”)  

Masz prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych Twoich danych osobowych. 

Pomimo żądania usunięcia Twoich danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub 

wycofaniem zgody, możemy zachować pewne dane osobowe w zakresie niezbędnym do celów 

ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń związanych z przetwarzaniem Twoich 

danych osobowych. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko 

oraz informacje o wyrażonych przez Ciebie zgodach lub historii aktywności, które to dane 

zachowujemy dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z przetwarzaniem przez nas 

Twoich danych osobowych w związku z łączącym nas stosunkiem prawnym. Będziemy przetwarzać 

Twoje dane osobowe w tym celu przez okres 10 lat od zakończenia łączącego nas stosunku 

prawnego. Podstawą prawną przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych w tym celu jest 

nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

Podstawa prawna: art. 17 RODO. 

4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych  

Masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Jeżeli zgłosisz takie 

żądanie, do czasu jego rozpatrzenia uniemożliwimy Ci korzystanie z określonych funkcjonalności lub 



usług, z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych objętych żądaniem. Nie 

będziemy też do Ciebie wysłać żadnych komunikatów, w tym marketingowych. 

Podstawa prawna: art. 18 RODO. 

5. Prawo dostępu do danych osobowych  

Masz prawo uzyskać od nas potwierdzenie, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe, a jeżeli ma to 

miejsce, masz prawo: 

a) uzyskać dostęp do swoich danych osobowych; 

b) uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o 

odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania Twoich 

danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Ci na mocy RODO oraz o 

prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym 

podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z 

przekazaniem tych danych poza Unię Europejską; 

c) uzyskać kopię swoich danych osobowych. 

Podstawa prawna: art. 15 RODO. 

6. Prawo do sprostowania danych osobowych  

Masz prawo do żądania od nas sprostowania Twoich danych osobowych, gdy są niezgodne ze stanem 

rzeczywistym oraz ich uzupełnienia (jeżeli są niekompletne). 

Podstawa prawna: art. 16 RODO. 

7. Prawo do przenoszenia danych osobowych  

Masz prawo otrzymać swoje dane osobowe, które nam dostarczyłeś, a następnie przesłać je do 

innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych, np. do innej organizacji pożytku 

publicznego.  

Masz również prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio takiemu 

innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. 

Podstawa prawna: art. 20 RODO. 

8. Prawo do wniesienia skargi  

Możesz zgłaszać do nas skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzania Twoich danych 

osobowych oraz realizacji przysługujących Ci uprawnień. 

Jeżeli uważasz, że Twoje prawo do ochrony danych osobowych lub inne prawa przyznane Ci na mocy 

RODO zostały naruszone, masz prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony 

Danych Osobowych (w przyszłości Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). 

Podstawa prawna: art. 13 ust. 2 lit. d) RODO. 

 



IV. TWOJE DANE OSOBOWE POWIERZANE SĄ: 

• NetArt Sp. z o.o., ul. Mieczysława Medweckiego 17, 31-870 Kraków – w celu przechowywania 
danych osobowych na serwerze. 

• FreshMail Sp. z o.o., al. 29 Listopada 155 c, 31-406 Kraków -  służącego do przesyłania 
newsletterów. 

• MEGA-TECH – Oprogramowanie Dla Twojej Firmy, ul. Przybyszewskiego 209C lok. U1 93-120, 
Łódź – w celu korzystania z programu, w ramach którego generowane są rachunki za 
organizowane przez Stowarzyszenie wydarzenia. 

• PZU S.A. Centrala ul. Aleja Jana Pawła II 24 00-133 Warszawa - w celu ubezpieczenia 
uczestników danego wydarzenia organizowanego przez Polski Klub Alpejski. 

• Aurinko Centrum Biletowe, Księdza Marcina Strzody 6, 41-100 Gliwice- w celu rezerwacji biletów 
lotniczych. 

V. JAKIE DANE PRZETWARZA POLSKI KLUB ALPEJSKI I W JAKIM CELU: 

Rejestracja profilu za pośrednictwem strony wyprawy.net 

Rejestrując swój profil za pośrednictwem strony wyprawy.net przekazujesz nam swoje dane podczas 
wypełniania formularza, tj. imię i nazwisko oraz adres e-mail. Dzięki temu jesteś w stanie w pełni 
korzystać z funkcjonalności serwisu wyprawy.net. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych 
jest w tym przypadku Twoja zgoda. 

Rejestracja jako członek wspierający Polskiego Klubu Alpejskiego 

Zapisując się w poczet członków wspierających Stowarzyszenia przekazujesz nam swoje dane podczas 
wypełnienia deklaracji członkowskiej, tj. imię i nazwisko, adres e-mail, telefon, adres zamieszkania oraz 
numer pesel. Dzięki temu jesteśmy w stanie wpisać Cię w poczet członków wspierających Polskiego 
Klubu Alpejskiego. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest w tym przypadku Twoja zgoda. 

Wystawienie rachunku 

Chcąc otrzymać rachunek za udział w organizowanym przez Stowarzyszenie wydarzeniu, podajesz nam 
swoje dane osobowe, niezbędne do wystawienia rachunku: nazwę firmy, adres oraz numer NIP. 

Newsletter 

Zapisując się do newslettera, przekazujesz nam swoje dane osobowe: Twój adres e-mail. Dzięki temu, 
jesteśmy w stanie wysyłać Ci informacje o wydarzeniach organizowanych przed Stowarzyszenie oraz 
zmianach, które wprowadzamy. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest w tym przypadku 
Twoja zgoda. 

 

 

 



Zapytania kierowane przez stronę wyprawy.net 

 
Możesz wysłać do nas wiadomość za pośrednictwem strony www.wyprawy.net W formularzu 
kontaktowym przekazujesz nam dane osobowe: imię i nazwisko oraz adres e-mail. Dzięki temu 
jesteśmy w stanie odpowiedzieć na Twoje zapytanie i być z Tobą w kontakcie. Podstawą prawną 
przetwarzania Twoich danych jest w tym przypadku Twoja zgoda. 

VI. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH OSÓB ODWIEDZAJĄCYCH STRONĘ 
 

1. Pliki cookies 
Witryna www.wyprawy.net wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje 
tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym (komputerze, tablecie, telefonie). Cookies mogą 
być odczytywane przez nasze systemy teleinformatyczne. 

Pamiętaj, że jeżeli nie zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies możesz 
zablokować ich umieszczenie lub całkowicie je usunąć, odpowiednio konfigurując swoja przeglądarkę 
internetową. Instrukcję, jak blokować umieszczanie i usuwać pliki cookies, znajdziesz w pomocy 
konkretnej przeglądarki internetowej. Pamiętaj również, że przy braku zgody na umieszczanie plików 
cookies, korzystanie ze stron może być znacznie utrudnione. 

Wykorzystujemy lub możemy wykorzystywać pliki cookies do następujących celów: 

• tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze 
stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości; 

• utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na 
każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła; 

• określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach 
reklamowych, w szczególności sieci Google. 

• 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. 

• 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 także automatyczne blokowanie plików cookies 
Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki 
internetowej. 

• Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na 
stronach internetowych Serwisu. 

• Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą 
być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów. 

 

 

2. Google Analytics oraz pliki cookie  

Korzystamy z Google Analytics – narzędzia do analizy statystyk serwisów www opracowanego przez 
firmę Google. Google Analytics wykorzystuje pliki cookie zapisywane na komputerze użytkownika 

http://www.wyprawy.net/
http://www.wyprawy.net/


umożliwiające przeprowadzenie analizy wykorzystania Strony przez użytkowników. Informacje 
pozyskane w ten sposób (w tym adres IP użytkownika) przesyłane są na serwer Google Inc. w USA i 
tam przechowywane. Za pomocą tych danych Google dokonuje oceny ruchu na Stronie na podstawie 
liczby wizyt, sporządza raporty z aktywności osób odwiedzających Stronę, a także proponuje inne 
usługi związane z wykorzystaniem Strony. Google może przekazywać informacje stronom trzecim, o ile 
jest to zgodne z przepisami lub w przypadku, gdy strony trzecie zajmują się przetwarzaniem tego typu 
danych na zlecenie Google. Google zapewnia, że Państwa adres IP nie zostanie w żaden sposób 
powiązany z innymi danymi Google Inc. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat 
warunków korzystania oraz polityki prywatności zachęcamy do odwiedzenia strony: 
https://www.google.com/analytics/terms/pl.html lub 
https://policies.google.com/privacy/update?hl=pl. Możesz zablokować instalację cookie poprzez 
zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. W takim wypadku niektóre funkcje Strony mogą nie 
działać prawidłowo. Możesz w każdej chwili zapobiec gromadzeniu oraz przetwarzaniu przez Google 
danych wygenerowanych przez cookie pobierając i instalując wtyczkę dostępną na stronie: 
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl. 

 

3. Google AdWords  

Na Stronie wykorzystywana jest także bezpłatna funkcja śledzenia konwersji dostępna w Google 
AdWords. Google dba o ochronę danych swoich klientów i użytkowników w tym zakresie. Ilekroć 
użytkownik klika w reklamę, Google umieszcza na jego komputerze plik cookie, który po 30 dniach 
wygasa. Technologia ta pozwala nam na prowadzenie działań remarketingowych. Remarketing 
pozwala wyświetlać reklamę Strony osobom, które wcześniej odwiedziły Stronę, podczas odwiedzania 
przez nich innych witryn internetowych. Jeżeli nie chcesz aby ta usługa miała do Ciebie zastosowanie, 
możesz odmówić niezbędnego w tym celu zapisywania plików cookie – odpowiednio zmieniając 
ustawienia przeglądarki, które powodują dezaktywację opcji automatycznej obsługi plików cookie. 
Istnieje także możliwość dezaktywacji plików cookie wykorzystywanych przez Google do śledzenia 
konwersji poprzez dokonanie takich ustawień przeglądarki, które powodują zablokowanie plików 
cookie pochodzących z Google. Aby uzyskać więcej informacji na temat reklamy dopasowanej do 
zainteresowań lub aby zrezygnować z udostępniania informacji ze swojej przeglądarki internetowej na 
potrzeby reklamy behawioralnej, przejdź na stronę http://youronlinechoices.eu/ 

 

4. Logi serwera 
Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest 
strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. 

Logi obejmują m.in. Twój adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i 
systemie operacyjnym z jakiego korzystasz. Logi są zapisywane i przechowywane na serwerze. 

Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i 
nie są wykorzystywane w celu Twojej identyfikacji. 

Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich 
zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem. 

5. Wtyczki społecznościowe 

Strona wykorzystuje wtyczki sieci społecznościowych, jak Facebook, Instagram i Twitter. Kiedy 
odwiedzasz Stronę przeglądarka tworzy bezpośrednie połączenie z serwerami tych sieci. Zawartość 
wtyczki jest przesyłana z portalu społecznościowego bezpośrednio do Twojej przeglądarki, a następnie 



zostaje zintegrowana ze Stroną. Kiedy wtyczka jest włączona, sieć społecznościowa otrzymuje 
informację, że odwiedziłeś konkretną stronę. Jeżeli jesteś zalogowany w jednej lub większej liczbie sieci 
społecznościowych mogą one powiązać wizytę z Twoim kontem. Jeśli skorzystasz z wtyczki, np. poprzez 
kliknięcie „Lubię to”, przeglądarka prześle odpowiednią informację bezpośrednio na Facebooka i tam 
informacja ta zostanie zachowana. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat celów i 
zakresu gromadzenia i przetwarzania danych oraz ich wykorzystywania przez sieci społecznościowe 
zapoznaj się z treścią polityki prywatności danego portalu. Możesz w ten sposób również uzyskać 
informacje na temat swoich praw oraz ustawień pozwalających na ochronę Twojej prywatności. Strona 
zawiera również bezpośrednie linki do ww. serwisów społecznościowych. Nie ponosimy 
odpowiedzialności za usługi świadczone przez te podmioty. Podmioty te nie mają możliwości 
dopasowania adresu IP użytkownika do danych osobowych gromadzonych przez Stronę. W celu 
uzyskania szczegółowych informacji na temat polityki prywatności na wskazanych portalach 
zapraszamy na strony konkretnych usługodawców. 

VII. UDOSTĘPNIENIE DANYCH 

1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie 
dozwolonych. 

2. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłącznie za zgodą tej osoby. 

3. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym 
organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania. 

 

VIII. ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI 

Stosownie do potrzeb możemy zmieniać i uzupełniać Politykę Prywatności. O wszelkich zmianach lub 

uzupełnieniach poinformujemy Cię poprzez zamieszczenie odpowiednich informacji na Stronie, a w 

przypadku istotnych zmian możemy wysłać Ci także odrębne powiadomienia na wskazany przez Ciebie 

adres e-mail.  

 

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

Polski Klub Alpejski zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian w Polityce 

Prywatności. Zmiany te wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na www.wyprawy.net 

W razie dodatkowych pytań dotyczących Polityki Prywatności, należy skontaktować się ze 

Stowarzyszeniem, pisząc na adres: Polski Klub Alpejski ul. Partyzantów 2A, 43-140 Lędziny lub 

wysyłając wiadomość na adres e-mail: klub@wyprawy.net 

 


