
POLITYKA PRYWATNOŚCI 

 Niniejsza polityka opisuje, jak Jarosławskie Stowarzyszenie Przewodników Turystycznych i Pilotów 

Wycieczek gromadzi, przetwarza dane osobowe członków stowarzyszenia w celach statutowych oraz 

umieszcza je na stronie stowarzyszenia http://przewodnicy.jaroslaw.pl/ 

Niniejsza polityka prywatności może w przyszłości podlegać zmianom. Za każdym razem, kiedy 

dokonamy zmian, będziemy publikować nową wersję polityki prywatności na stronie JSPTiPW. 

Zachęcamy do odwiedzania Strony celem poznana aktualnej wersji.  

Ochrona prywatności  

1. Jarosławskie Stowarzyszenie Przewodników Turystycznych i Pilotów Wycieczek gwarantuje 

członkom stowarzyszenia oraz użytkownikom portalu http://przewodnicy.jaroslaw.pl/prawo wyboru 

w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą. 

 2.JSPTiPW w pełni respektuje prawo do prywatności i ochrony danych osobowych Użytkowników. 

 3. JSPTiPW umożliwia korzystanie ze swojej strony w sposób całkowicie bezpieczny zgodnie z 

obecnymi standardami informatycznymi. 

Ochrona danych osobowych 

1. Dane przetwarzane w związku z prowadzeniem strony internetowej.  

Dane internetowe, które mogą obejmować następujące informacje: nazwiska, numery kontaktowe i 

uprawnienia członków Stowarzyszenia, odwiedzane przez Stowarzyszenie miejsca, szkolenia.  

2. Przechowywanie danych. 

 Państwa dane przechowujemy nie dłużej niż jest to konieczne do realizacji celów, dla których je 

zgromadzono, chyba, że obowiązujące przepisy prawa wymagają od nas ich dłuższego 

przechowywania. Dane internetowe co do zasady usuwamy lub anonimizujemy po okresie 30 dni.  

3. Podstawą przetwarzania Państwa danych jest pisemne zgłoszenie członkostwa w Jarosławskim 

Stowarzyszeniu Przewodników Turystycznych i Pilotów Wycieczek z siedzibą w Jarosławiu.  

4. Łączymy Państwa dane z informacjami o innych użytkownikach na potrzeby zadań statutowych 

stowarzyszenia. 

5. Zgodnie z przepisami Ogólnego Rozporządzenia dotyczącego Ochrony Danych Osobowych 

(rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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 (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) przysługuje Państwu 

prawo wniesienia sprzeciwu w zakresie przetwarzania Państwa danych, prawo dostępu do Państwa 

danych, w tym uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu, także w formie elektronicznej; 

prawo do sprostowania Państwa danych osobowych, jeśli dane znajdujące się w naszym posiadaniu 

są niedokładne lub niekompletne;  
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6. Ze swoich uprawnień możecie Państwo skorzystać poprzez złożenie odpowiedniej dyspozycji 

mailowo pod adresem zarzad@przewodnicy.jaroslaw.pl lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej. 

7. JSPTiPW w terminie miesiąca od otrzymania dyspozycji - udzieli Państwu informacji o działaniach 

podjętych w związku z żądaniem.  

Niniejszy dokument określa zasady wykorzystania informacji dostarczonych przez użytkownika w 

trakcie korzystania ze strony internetowej Jarosławskiego Stowarzyszenia Przewodników 

Turystycznych i Pilotów Wycieczek z siedzibą w Jarosławiu, ul. Rynek 6, 37-500 Jarosław, wpisane do 

rejestru przedsiębiorców prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy w 

Jarosławiu, pod numerem KRS - 0000167743, NIP 7922022120. 

 Prosimy o dokładne zapoznanie się z tym dokumentem, w tym z zaprezentowanymi wyżej 

rozwiązaniami służącymi do zarządzania swoimi informacjami oraz do określenia preferencji 

użytkownika w powyższym zakresie. JSPTiPW gwarantuje użytkownikom korzystającym ze strony 

internetowej prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą zgodnie z polityką 

prywatności JSPTiPW. 


