
 

POLITYKA PRYWATNOŚCI 

SYSTEM IMUAYTHAI 

Od dnia 25 maja 2018 r. wszystkie podmioty przetwarzające dane osobowe, zobowiązane są do stosowania 

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 (Rozporządzenie ogólne o ochronie danych, zwane dalej: RODO).  

W związku z powyższym administrator systemu internetowego www.imuaythai.org, którym jest Polski Związek 

Muaythai, dla spełnienia obowiązku informacyjnego określonego w art. 12 RODO informuje, że w obrębie 

systemu stosuje następującą Politykę Prywatności: 

 

 

DEFINICJE 

1. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawieochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływutakich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) –

Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04; 

2. Administrator - Administratorem danych osobowych w rozumieniu rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego iRady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych, dalej zwane „RODO” jest Polski Związek 

Muaythai z siedzibą w Krakowie, al. Marszałka Ferdinanda Focha 40, 30-119 

Kraków, numer KRS 0000409817; NIP 9562299368; REGON 341239062. 

3. Dane osobowe - zgodnie z RODO, dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej 

lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania z 

systemu Imuaythai takimi danymi są np. imię,nazwisko, data urodzenia, adres 

zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu, adres IP. Dane osobowe mogą być 

zapisywane w plikach cookies wykorzystywanych przez Administratora lub Partnerów 

w Systemie Imuaythai. 

4. Partner – podmiot trzeci z usług którego Administrator korzysta celem świadczenia 

najwyższej jakości usług w systemie Imuaythai. 

5. Cookies - oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, 

zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik 

korzysta ze stron internetowych systemu Imuaythai. 

6. System - oznacza stronę internetową/ aplikację, pod którą Administrator prowadzi 

system internetowy, działający na www.imuaythai.org 

7. Urządzenie - oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego 

Użytkownik uzyskuje dostęp do Systemu. 

8. Użytkownik - oznacza podmiot, odwiedzający system Imauythai, na rzecz którego 

zgodnie z niniejszym polityką i powszechnie obowiązującymi przepisami prawa mogą 

być świadczone usługi. 

http://www.imuaythai.org/


 

System Imuaythai realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich 

zachowaniu w następujący sposób: 

 Poprzez dobrowolnie wprowadzone w profilu użytkownika informacji; 

 Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. "ciasteczka"); 

 Poprzez gromadzenie logów serwera www. 

 

INFORMACJE W PROFILU 

1. System zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika. 

2. System może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie 

czasu, adres IP). 

3. Dane profilowe nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą 

użytkownika. 

4. Dane podane w profilu użytkownika są przetwarzane w celu wynikającym z 

wybranych opcji, np. w celu przedłużenia ważności licencji, zgłoszenie na zawody itp. 

5. Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie 

realizującym niektóre usługi, serwisów obsługujących płatności lub też innych 

podmiotów, z którymi System w tym zakresie współpracuje. 

  

INFORMACJA O PLIKACH COOKIES 

System Imuaythai korzysta z plików cookies. 

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki 

tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Systemu  i 

przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Systemu. Cookies zazwyczaj 

zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na 

urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. 

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Systemu pliki cookies 

oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator Systemu. 

Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach: 

 tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Systemu 

korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości; 

 utrzymanie sesji Użytkownika Systemu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik 

nie musi na każdej podstronie Systemu ponownie wpisywać loginu i hasła; 

 określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w 

sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google. 



 

W ramach Systemu 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 Systemu 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 Systemu. 

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Systemu i 

wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z  Systemem reklamodawców 

oraz partnerów. 

Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady 

korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności 

Google Analytics. 

Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do 

wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Systemu. W 

tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie 

pozostawania na danej stronie. 

 

LOGI SERWERA 

Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie 

serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania systemem oraz w 

celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług. 

Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą 

podlegać: 

 czas nadejścia zapytania; 

 czas wysłania odpowiedzi; 

 nazwę stacji  – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP; 

 informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP; 

 adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) –  

w przypadku gdy przejście do systemu nastąpiło przez odnośnik; 



 

 informacje o przeglądarce użytkownika; 

 Informacje o adresie IP. 

 

Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony. 

Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem. 

  

 

UDOSTĘPNIENIE DANYCH 

1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach 

prawnie dozwolonych. 

2. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za 

zgodą tej osoby. 

3. Administrator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez System 

Imuaythai upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w 

zakresie wynikającym z żądania. 

  

 

 


