
 

 

REGULAMIN UŻYTKOWNIKA SYSTEMU 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).  

Z chwilą rejestracji w Systemie Imuaythai Użytkownik akceptuje regulaminy dostępne na stronie 

internetowej imuaythai.org i wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych podanych  

w Profilu Użytkownika. 

 

Użytkownik Systemu Imuaythai wyraża zgodę w rozumieniu art. 23 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 

sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. tekst jednolity Dz.U. 2002 r., Nr 101, poz. 926 z 

późn. zm.) na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Systerm Imuaythai oraz na inne cele 

wskazane w Regulaminach. 

 

Użytkownik wyraża zgodę na przesłanie informacji handlowych związanych z stowarzyszeniem drogą 

elektroniczną w rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. 

o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 r., nr 144, poz. 1204) na adres e-mail podany  

w Profilu Użytkownika oraz informacji sms na nr telefonu podanego przy rejestracji. 

 

Użytkownik wyraża ponadto zgodę, by wszelkie dostarczone przez  niego zdjęcia, obrazy  itp., reprodukcje 

podobiznę jego osoby, stworzone w dowolny sposób były wykorzystywane w dowolnej formie i w dowolny 

sposób, między innymi - choć nie wyłącznie - do celów reklamowych, promocyjnych, DVD, w filmach, 

telewizji, telewizji kablowej, materiałach szkoleniowych i rezygnuje z wszelkich związanych z tym 

wynagrodzeń. Polski Związek Muaythai jest  wyłącznym właścicielem wyżej wymienionych reprodukcji. 

 

Ponadto użytkownik przyjmuje do wiadomości, że z dniem 25 maja 2018 r. będzie stosowane ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych (RODO), zgodnie z którego art. 13 ust. 1 i 2 zostaję dodatkowo 

poinformowany, że: 

1. dane osobowe są przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody w wyżej określonym celu; 

2. zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać w dowolnym momencie wycofana, co pozostanie bez 

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;  

3. podanie danych osobowych jest dobrowolne, z tym że podanie danych osobowych stanowi warunek 

umożliwiający korzystanie z Systemu Imuaythai; 

4. dane osobowe będą przetwarzane przez czas korzystania z Systemu Imuaythai, przy czym wizerunek oraz 

dane statystyczne/rankingi będą  przetwarzane także po zakończeniu korzystania z systemu, w okresie 

promocji, reklamy i działań marketingowych prowadzonych przez Polski Związek Muaythai,  

5. odbiorcami danych osobowych będą: pracownicy Polskiego Związku Muaythai, prawnik, księgowy oraz 

ubezpieczyciel,  

6. przysługujących prawach w stosunku do Polskiego Związku Muaythai: żądania dostępu do swoich danych 

osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także do przenoszenia danych –  w 

sprawie realizacji praw można kontaktować się z inspektorem ochrony danych w Polskim  Zwiąku Muaythai, 

7. z inspektorem ochrony danych można się skontaktować poprzez maila info@imuaythai.org. 


