
 

ZASADY OCHRONY PRYWATNOŚCI 
Strona główna[data wejścia w życie:  01 września  2018] 

Ochrona danych osobowych 

Administratorem strony internetowej www.stajniapodolszyn.pl jest firma HORSETREND Zofia 

Mordzelewska z siedzibą w Podolszynie Nowym (05-090) przy ul. Olszynowej 10 (adres e-mail: 

kontakt@stajniapodolszyn.pl) , dalej Administrator. Prowadzenie działalności przez Administratora 

wiąże się z koniecznością przetwarzania danych osobowych osób fizycznych, będących przykładowo 

uczestnikami organizowanych przez Stajnię Podolszyn treningów, zgrupowań czy zawodów 

treningowych. 

Strona internetowa www.stajniapodolszyn.pl została stworzona w celach promowania działalności 

Stajni Podolszyn i nie stanowi źródła gromadzenia lub miejsca przetwarzania danych osobowych. 

Poniższe informacje zostały przedstawione w celu zwiększenia przejrzystości przetwarzania danych 

osobowych Osób zainteresowanych działalnością Stajni Podolszyn, których dane są lub mogą być 

przetwarzane, a zostały zgromadzone przede wszystkim w ramach kierowanych do Stajni Podolszyn 

w formie telefonicznej lub e-mailowej zapytań lub przekazane za pośrednictwem portali 

społecznościowych. 

Proces gromadzenia i przetwarzania danych osobowych 

Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu ustosunkowania się i udzielenia odpowiedzi na 

Pana/Pani zapytanie dotyczące świadczonych usług przez okres niezbędny do odpowiedzi lub realizacji 

tych usług. Podane dane osobowe nie są poddawane zautomatyzowanemu procesowi podejmowania 

decyzji , w tym profilowaniu. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do odpowiedzi lub 

realizacji zapytania lub usługi przez Administratora.  

Strona internetowa nie stanowi źródła gromadzenia ani miejsca przetwarzania danych osobowych. 

Dane osobowe Osób zainteresowanych gromadzone są wyłącznie poprzez kierowanie do 

Administratora zapytania na podane na stronie dane kontaktowe drogą elektroniczną lub w formie 

telefonicznej. Administrator gromadzi w szczególności następujące dane osobowe: imię i nazwisko, 

adres e-mail, telefon kontaktowy. 

Jednocześnie Administrator informuje, że kierowanie zapytań w formie elektronicznej na 

podane na stronie internetowej adresy e-mailowe jest równoznaczne z wyrażeniem 

zgody na przetwarzanie danych osobowych jednak wyłącznie w celu udzielenia 

odpowiedzi na skierowane do Administratora zapytanie. Za zgodę na otrzymanie takiej 
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informacji uważa się również udostępnienie przez Osobę zainteresowaną w tym celu swojego adresu 

e-mailowego w trakcie rozmowy telefonicznej z pracownikami Stajni Podolszyn. 

Prawa Osoby zainteresowanej 

Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, 

prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania. W celu skorzystania z ww. uprawnień, Osoba zainteresowana może skontaktować się 

z Administratorem danych na adres: kontakt@stajnia.podolszyn.pl  bądź pisemnie na adres siedziby 

Administartora. 

Portale społecznościowe 

Na stronie internetowej Stajni Podolszyn znajduje się odnośnik do portalu społecznościowego 

Facebook, za pośrednictwem którego Stajnia Podolszyn prowadzi swoją działalność marketingową 

oraz informacyjną względem Osób zainteresowanych, poprzez swój fanpage. Oznacza to, że Stajnia 

Podolszyn jest administratorem danych osobowych Osób zainteresowanych w zakresie danych 

udostępnionych przez te osoby – zgodnie z ustawieniami ich konta – w związku z opublikowaniem 

określonego komentarza czy polubienia postu zamieszczonego na fanpage’u Stajni Podolszyn. W 

pozostałym zakresie administratorem danych Osób zainteresowanych jest Facebook Inc. lub 

Facebook Ireland Limited, w zależności od miejsca zamieszkania Osoby Zainteresowanej zgodnie z 

zasadami prywatności Portalu. Portal jest również podmiotem, od którego Stajnia Podolszyn 

gromadzi dane osobowe udostępniane przez Osoby zainteresowane w ramach poszczególnych 

wpisów. Stajnia Podolszyn informuje, że Osoba zainteresowana ma prawo dostępu do treści swoich 

danych oraz prawo ich poprawienia jedynie w takim zakresie, w jakim Stajnia Podolszyn jest 

administratorem odnośnych danych. 

Postanowienia końcowe 

Korzystanie ze strony internetowej, a także kontakt ze Stajnią Podolszyn w formie 

telefonicznej lub e-mailowej oznacza, że Osoba zainteresowana zapoznała się i 

akceptuje opisane w niniejszym dokumencie Zasady Ochrony Prywatności. 

Postanowienia niniejszych Zasad Ochrony Prywatności mogą ulegać zmianom. Nowe Zasady 

Ochrony Prywatności będą publikowane na stronie internetowej wraz z podaniem daty, od której 

wchodzą w życie. Wszelkie pytania oraz wątpliwości dotyczące niniejszych Zasad należy kierować na 

adres: kontakt@stajniapodolszyn.pl  lub korespondencyjnie na adres Administartora. 
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