
POLITYKA PRYWATNOŚCI 

 

 

Deklaracja ochrony prywatności 

Polskie Stowarzyszenie Rolnictwa Zrównoważonego „ASAP” z siedzibą w Elblągu przy ul. 

Browarnej 71, zarejestrowane przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 509736 (określane dalej pod nazwą 

„STOWARZYSZENIE”) zdaje sobie sprawę z tego, jak istotnym zagadnieniem jest 

bezpieczeństwo prywatnych danych Użytkownika uzyskiwanych podczas korzystania z 

platformy e-learningowej (zwanej dalej „Platformą”) znajdującej się na stronie 

www.asapakademia.pl. Ochronę danych osobowych Użytkownika traktujemy bardzo 

poważnie. Z tego też powodu chcielibyśmy, byście się dowiedzieli, jakie dane są zachowywane, 

a jakie nie. Niniejsza deklaracji ochrony prywatności zawiera informacje o podejmowanych 

przez nas środkach bezpieczeństwa. 

Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych 
Z Platformy korzystać można bez podawania swoich danych osobowych. Osoby, które nie 

podadzą swoich danych osobowych i nie założą konta będą miały ograniczony dostęp do 

Platformy.  

O ile nie zaznaczono inaczej w poniższych rozdziałach, podstawa prawna do obsługi danych 

osobowych Użytkownika wynika z faktu, że takie postępowanie jest konieczne, aby 

umożliwić prawidłowe funkcjonalność strony internetowej. 

Dane osobowe gromadzone są jedynie wtedy, gdy Użytkownik udostępnia je podczas 

rejestracji. Podczas rejestracji Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych 

osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym. W przypadku osób, które założyły konto 

na Platformie przetwarzane będą dane w postaci informacji, kiedy Użytkownik ukończył dany 

kurs. 

Baza danych wraz z jej zawartością pozostaje w STOWARZYSZENIU i przechowywana jest 

w jednostkach przetwarzania danych bądź na serwerach podmiotów działających w naszym 

imieniu i odpowiedzialnych przed naszym STOWARZYSZENIEM. Dane osobowe 

Użytkownika nie zostaną przekazane przez nas lub naszych przedstawicieli do wykorzystania 

w jakiejkolwiek formie stronom trzecim, chyba, że Użytkownik wyrazi na to zgodę lub będą 

tego wymagały przepisy prawa. 

Dane osobowe przechowywane są jedynie przez czas konieczny do realizacji usługi żądanej 

przez Użytkownika, lub przez czas, na który Użytkownik wyraził zgodę, za wyjątkiem sytuacji, 

w których prawo przewiduje inaczej (np. w związku z toczącym się postępowaniem sądowym). 

 



STOWARZYSZENIE podejmuje się kontroli oraz bierze na siebie odpowiedzialność za 

wykorzystanie jakichkolwiek danych osobowych udostępnionych przez Użytkownika. Część 

tych danych może być przechowywana lub przetwarzana na komputerach podlegających 

innemu prawu, np. Stanów Zjednoczonych, którego przepisy dotyczące ochrony danych mogą 

różnić się od przepisów prawa, którym podlega Użytkownik. W takich przypadkach 

zagwarantowane zostanie zastosowanie odpowiednich środków w celu zapewnienia przez 

jednostkę przetwarzającą dane w takim państwie środków ochrony odpowiadających środkom 

mającym zastosowanie w kraju Użytkownika. 

Bezpieczeństwo 

STOWARZYSZENIE stosuje techniczne oraz organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu 

ochrony danych Użytkownika przed manipulacją, utratą, zniszczeniem lub dostępem osób 

niepowołanych. Nasze procedury bezpieczeństwa są stale ulepszane w oparciu o nowe 

rozwiązania technologiczne.  

Platforma korzysta z certyfikatu SSL, który będzie szyfrował komunikację pomiędzy Platformą 

a Użytkownikiem. 

System będzie wymuszał, aby hasło ustalane przez Użytkowników składało się przynajmniej z 

8 znaków w tym minimalnie: 

 1 duża litera, 

 1 mała litera, 

 1 cyfra. 

 

Pliki cookie 

Co to są pliki cookie? 

Niniejsza Strona internetowa korzysta z tzw. „plików cookie”. Pliki cookie to małe pliki 

tekstowe przechowywane w pamięci Twojego urządzenia za pośrednictwem przeglądarki. 

Przechowują one pewne informacje (np. preferowany język lub ustawienia strony), które Twoja 

przeglądarka może (w zależności od czasu przechowywania pliku cookie) przesłać ponownie 

podczas następnej wizyty na naszej stronie. 

Wchodząc na naszą stronę internetową, Twoja przeglądarka przeniesie pewne dane do naszego 

serwera www. Jest to wykonywane ze względów technicznych i konieczne, aby udostępnić 

wymagane informacje.  

Większość przeglądarek jest skonfigurowana w sposób umożliwiający automatyczną 

akceptację plików cookie. Można jednak wyłączyć przechowywanie plików cookie lub tak 

skonfigurować przeglądarkę, by przed akceptacją cookie informowała o tym Użytkownika. 

Brak akceptacji plików cookie może spowodować brak możliwości korzystania z niektórych 

funkcji naszej strony internetowej. 

Informacje dotyczące praw 

Następujące prawa są dostępne zgodnie z odpowiednimi przepisami o ochronie danych 

osobowych: 

 Prawo do informacji o danych osobowych przechowywanych przez nas; 

 Prawo do żądania korekty, usunięcia lub ograniczonego przetwarzania danych osobowych; 



 Prawo do sprzeciwu przetwarzaniu z powodu naszego uzasadnianego interesu, interesu 

publicznego lub profilowania, chyba, że jesteśmy w stanie udowodnić, że istnieją ważne i 

uzasadnione względu, które mają wyższość nad osobistymi interesami, prawami i 

wolnościami, lub że takie przetwarzanie odbywa się w celu stwierdzenia, dokonania lub 

obrony roszczeń prawnych; 

 Prawo do przenoszenia danych; 

 Prawo do złożenia skargi do organu ochrony danych; 

 W dowolnym momencie można wycofać zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i 

wykorzystywanie swoich danych osobowych.  

 

 

Kontakt 

W przypadku chęci skorzystania z przysługujących Panu/Pani praw, prosimy o przesłanie 

wniosku na adres STOWARZYSZENIA lub na adres poczty elektronicznej 

info@rolnictwozrownowazone.pl 

 

Zmiana Polityki Prywatności 

Oświadczenie o prywatności może być od czasu do czasu aktualizowane. Aktualizacje 

Oświadczenia o prywatności będą publikowane na naszej stronie internetowej. Zalecamy 

regularne odwiedzanie strony, aby być na bieżąco informowanym o możliwych aktualizacjach. 

 

Ostatnia aktualizacja: 2.08.2018r. 
 

 

 

 

 
 


