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I. KLAUZULA INFORMACYJNA RODO 
 

Pragniemy poinformować wszystkich użytkowników strony Polskiej Unii Karate 

www.karate-polska.pl o przetwarzaniu ich danych osobowych oraz o zasadach, na jakich 

odbywa się przetwarzanie od dnia 25 maja 2018 r., zgodnie z instrukcjami, o których mowa 

poniżej. 

Od 25 maja 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie 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 (określane w skrócie również jako „RODO”, „ORODO”, 

„GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”). RODO obowiązuje w 

identycznym zakresie we wszystkich krajach Unii Europejskiej, w tym także w Polsce i 

wprowadziło wiele zmian w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które 

mają wpływ na wiele dziedzin życia, w tym na korzystanie z usług świadczonych drogą 

elektroniczną (internetowych). Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu www.karate-

polska.pl naszym celem jest zapoznanie Państwa ze szczegółami stosowanych przez nas 

technologii oraz przepisami, które weszły w życie, tak aby dać Państwu szeroką wiedzę i 

bezpieczeństwo korzystania z naszego serwisu internetowego. W związku z powyższym 

prosimy o zapoznanie się z podstawowymi informacjami. 

 

Co to są dane osobowe? 
Podczas korzystania ze świadczonych przez nas usług drogą elektroniczną za pośrednictwem 

sieci Internet Państwa dane osobowe mogą być zapisywane w plikach cookies lub podobnych 

technologiach, instalowanych przez nas lub naszych Zaufanych Partnerów na naszych 

stronach WWW i urządzeniach do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu 

udostępniania spersonalizowanych usług, informacji a także w celu bezpieczeństwa oraz 

analizowania ruchu na naszej stronie WWW. 

 

Kto jest administratorem danych osobowych? 
Administratorami Państwa danych osobowych są Polska Unia Karate z siedzibą przy ul. 

Widok 12, 43-300 Bielsko-Biała, a także nasi Zaufani Partnerzy, tj. firmy i inne podmioty, z 

którymi współpracujemy. 

 

W jakim celu zbieramy dane osobowe? 
Aby dostosować funkcjonalność i usługi naszej strony WWW do Państwa potrzeb i 

zainteresowań, zapewnić jak największe bezpieczeństwo usług oraz dokonywać pomiarów, 

które pozwalają nam ciągle udoskonalać oferowane przez nas usługi. 

 

Zgoda i Państwa uprawnienia 
Zgodnie z RODO przysługują Państwu następujące uprawnienia wobec danych osobowych i 

ich przetwarzania przez Polską Unię Karate i Zaufanych Partnerów. Jeśli udzielili Państwo 

zgodę na przetwarzanie danych zebranych w związku z korzystaniem z naszej strony i 

aplikacji internetowych poprzez formularze służące do uzupełniania informacji, w każdym 

momencie mogą ją Państwo wycofać całkowicie, jak również edytować swoje preferencje w 

zakresie udzielonej zgody, wysyłając email na adres biuro@karate-polska.pl. Przysługuje 

Państwu również prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, wyrażenia 

sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu 
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nadzorczego – GIODO. Uprawnienia powyższe przysługują także w przypadku 

prawidłowego przetwarzania danych przez administratora. 

 

Wyrażenie zgody na pliki cookies jest dobrowolne, ale jej brak może spowodować 

utrudnienia, a nawet uniemożliwić korzystania ze stron www. Jeśli nie chcą Państwo zgodzić 

się na przetwarzanie przez Polską  Unię Karate i jej Zaufanych Partnerów danych osobowych 

zebranych w związku z korzystaniem z naszej strony i aplikacji internetowych poprzez ich 

przetwarzanie w plikach cookies itp. instalowanych na Państwa urządzeniach i 

odczytywanych z tych plików danych, prosimy o wyłączenie dostępu w swoim urządzeniu do 

plików cookies, a jeśli nie jest to możliwe, o zaprzestanie z korzystania z naszych stron 

WWW oraz usunięcie tych plików z Państwa urządzeń. Szczegółowe informacje dotyczące 

cookies znajdują się w polityce cookies. 

 

II. POLITYKA COOKIES 

Przechowywanie i uzyskiwanie dostępu do informacji w Urządzeniu końcowym 

Użytkownika z wykorzystaniem plików Cookies. 
 

Wszelkie informacje opisane poniżej dotyczą zarówno zasad przechowywania jak i dostępu 

do informacji na urządzeniach Użytkowników za pomocą plików cookies, które służą 

realizacji usług świadczonych za pomocą drogi elektronicznej żądanych przez Użytkowników 

serwisu www.karate-polska.pl należącego do Polskiej Unii Karate z siedzibą przy ul. Widok 

12, , 43-300 Bielsko-Biała a stanowiące realizację obowiązków informacyjnych z art. 173 

oraz art. 174 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Z 2004 r., Nr 

171, poz. 1800 t.j.). 

§1. Definicje 

I. Administrator: rozumie się przez to portal www.karate-polska.pl prowadzony przez Polską 

Unię Karate przy ul. Widok 12, , 43-300 Bielsko-Biała, która świadczy usługi za pomocą 

drogi elektronicznej oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach 

Użytkownika. 

II. Cookies: rozumie się przez to dane informatyczne m.in. małe pliki tekstowe, zapisywane 

oraz przechowywane na urządzeniach, które umożliwiają Użytkownikom korzystanie ze 

stron internetowych Serwisu. 

III. Cookies Administratora: rozumie się przez to zamieszczone przez Administratora cookies, 

związane ze świadczeniem usług za pomocą drogi elektronicznej przez Administratora za 

pośrednictwem Serwisu. 

IV. Serwis: rozumie się przez to stronę internetową bądź aplikację, pod którą Administrator 

prowadzi serwis swój serwis internetowy, działający w domenie: www.karte-polska.pl. 

V. Urządzenie: rozumie się przez to urządzenie elektroniczne za pomocą, którego Użytkownik 

uzyskuje dostęp do Serwisu. 

VI. Użytkownik: rozumie się przez to podmiot, na rzecz którego zgodnie z przepisami prawa 

oraz Regulaminem mogą być świadczone usługi za pomocą drogi elektronicznej bądź z 

którym może być zawarta umowa o świadczenie usług za pomocą drogi elektronicznej. 

§2. Informacje o plikach Cookies i cel ich stosowania 

Serwis korzysta z statystyk Google Analytics. Google Analytics używa "cookies”, czyli 

plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika w celu umożliwienia witrynie 

przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane 
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przez cookie na temat korzystania z witryny przez użytkownika (włącznie z jego adresem IP) 

będą przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach 

Zjednoczonych. Google będzie korzystała z tych informacji w celu oceny korzystania z 

witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla 

operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach 

internetowych i korzystaniem z internetu. Google może również przekazywać te informacje 

osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w 

przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Google nie będzie 

łączyła adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi będącymi w jej posiadaniu. 

Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia na 

przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji 

witryny może okazać się niemożliwe Korzystając z niniejszej witryny internetowej 

użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Google dotyczących go danych w sposób i 

w celach określonych powyżej. 

§3. Zarządzanie plikami Cookies 

I. Użytkownik w każdym czasie w samodzielny sposób ma możliwość zmiany ustawień 

dotyczących plików Cookies, określając warunki ich przechowywania oraz uzyskiwania 

dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. 

II. W celu zarządzania ustawieniami plików Cookies Użytkownik powinien tego dokonać za 

pomocą konfiguracji usługi lub za pomocą przeglądarki internetowej (w określony sposób 

w zależności z jakiej korzysta Użytkownik: Safari, Internet Explorer, Firefox, Opera, 

Chrome i inne). 

III. Zmiana ustawień plików Cookies może dotyczyć: 

a) blokowania w przeglądarce internetowej automatycznej obsługi plików Cookies; 

b) informowania o (każdorazowym) zamieszczaniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. 

IV. Zastrzegamy, iż w przypadku wyłączenia obsługi plików cookies będące niezbędne dla 

procesów: 

a) bezpieczeństwa; 

b) uwierzytelnienia; 

c) utrzymania preferencji użytkownika; 

może spowodować utrudnienia, a nawet uniemożliwić korzystania ze stron www. 

V. Użytkownik ma również możliwość usunięcia plików Cookies za pomocą funkcji 

dostępnych w przeglądarce internetowej, z której korzysta Użytkownik. 

VI. Wszelkie informacje dotyczące sposobów i możliwości obsługi plików Cookies znajdują 

się w ustawieniach oprogramowania przeglądarki internetowej, z której korzysta 

Użytkownik. 

Jak zarządzać plikami cookies w popularnych przeglądarkach? 

Mozilla Firefox  

https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka  

 

Internet Explorer  

https://support.microsoft.com/pl-pl/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-

explorer  

 

Google Chrome 

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl  



 

Safari  

http://safari.helpmax.net/pl/oszczedzanie-czasu/blokowanie-zawartosci/  

 

Opera  

https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/ 

 


