
KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UCZESTNIKA  

WYSTAWY, KURSU LUB WYKŁADU  

ORGANIZOWANEGO PRZEZ ODDZIAŁ ZWIĄZKU KYNOLOGICZNEGO W POLSCE   

 

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Związek Kynologiczny w Polsce z siedzibą Biura Zarządu 
Głównego przy ul. Al. Jerozolimskie 30 lok. 11, 00-024 Warszawa (Administrator),  
z którym można się skontaktować pisemnie na wskazany powyżej adres oraz e-mailowo na adres: 
biurozg@zkwp.pl.  

2) Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą dla celów:  
a. organizacji, przeprowadzenia oraz dokumentowania wystawy, kursu lub szkolenia, 
b. statystycznych; 
c. informacyjno-promocyjnych na stronie internetowej Oddziału ZKwP będącego organizatorem wystawy, kursu lub 

wykładu.  
3) Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. A) RODO, tj. za zgodą osoby, której dane 

dotyczą oraz art. 6 ust. 1 lit. F) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie 
uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora. 

4) Okres przetwarzania Państwa danych osobowych związany jest ze wskazanymi powyżej celami Wobec powyższego 

dane osobowe będą przetwarzane przez czas, w którym przepisy prawa oraz Statut ZKwP nakazują 

Administratorowi przechowywanie danych lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, do 

dochodzenia których konieczne jest dysponowanie danymi. Jeśli cel przetwarzania się zmieni, poinformujemy 

Państwa o tym zgodnie z RODO. 

5) Pana/Pani dane udostępniane będą organom ZKwP, powołanym i działającym na podstawie przepisów Statutu  

i regulaminów ZKwP, jak również  innym podmiotom, z którymi Administrator współpracuje w celu realizacji 

wskazanego powyżej celu oraz organom uprawnionym do otrzymania danych na podstawie przepisów prawa. 

6) Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, a także nie będą poddawanie 

profilowaniu. 

7) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w wystawie, 

kursie lub wykładzie. 

8) Przetwarzanie przez ZKwP danych osobowych w postaci Pana/Pani wizerunku w czasie trwania wystawy, kursu lub 

wykładu jest dobrowolne i wymaga Pana/Pani dodatkowej zgody. 

9) Zgodnie z RODO przysługuje Panu/Pani: 

a. prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator 

przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania, 

b. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem), 

c. prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub 

niekompletne, 

d. prawo żądania od Administratora usunięcia danych, 

e. prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych, 

f. prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych 

oraz przesłania ich innemu Administratorowi, 

g. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora 

lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego, 

h. prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa 

członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane 

dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO. 

 

 

Związek Kynologiczny w Polsce 
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