
Polityka prywatności systemu coursing24.eu 

I. Informacje ogólne, administrator danych osobowych 

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest firma Mark Lab Marek Żółkowski, 

z siedzibą: 52-115 Wrocław, ul. Semaforowa 38/6, NIP 899-254-75-26, będąca 

właścicielem systemu coursing24.eu, zwana dalej „operatorem systemu”,   

funkcjonująca  w  zakresie  obsługi  systemu  również  jako  „Biuro  Obsługi  

Coursing24.eu”,  prowadząca  na  zlecenie  klubów i oddziałów  związków 

zrzeszonych w FCI, obsługę zgłoszeń na wydarzenia, przetwarzająca dane 

osobowe w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym 

Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. („RODO”) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu 

usług drogą elektroniczną. 

2. Kontakt z administratorem możliwy jest drogą elektroniczną pod adresem: 

webmaster@coursing24.eu 

3. System realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkownikach i ich 

zachowaniu w następujący sposób: 

a. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane osób i psów. 

b. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookies (tzw. 

"ciasteczka"). 

c. Poprzez gromadzenie logów serwera przez operatora hostingowego 

home.pl S.A. 

II. Twoje prawa w zakresie przetwarzania danych 

1. W zakresie przetwarzania Twoich danych osobowych przysługują Ci następujące 

prawa: 

a. prawo dostępu do danych i ich poprawiania (art. 15 Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r.), 

b. prawo do sprostowania danych (art. 16 Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.), 

c. prawo do żądania usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) 

(art. 17 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.), 

d. prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r.), 

e. prawo do przenoszenia danych (art. 20 Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.), 



f. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych 

osobowych (art. 21 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.), 

g. prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru (Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych). 

2. Dostęp do Twoich dany osobowych możliwy jest w systemie w zakładce „My 

Profile”. Aby dokonać ich zmiany, usunięcia lub wnieść sprzeciw wobec 

przetwarzania danych, prosimy o kontakt z operatorem systemu drogą 

elektroniczną pod adresem: webmaster@coursing24.eu 

III. Twoje dane i ich bezpieczeństwo w systemie 

1. System gromadzi jedynie następujące dane osobowe użytkowników: imię, 

nazwisko, adres, adres e-mail, podane dobrowolnie i za Twoją zgodą w 

formularzu w procesie rejestracji lub w zgłoszeniu psa na wydarzenie, niezbędne 

do obsługi zgłoszeń na zawody, w tym przygotowania i publikacji katalogów na 

zawody oraz dokumentacji zawodów. 

2. Dane osobowe nie będą przetwarzane w celu innym niż zostały zgromadzone w 

systemie. 

3. Operator systemu nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym 

profilowania. 

4. Dane osobowe zgromadzone w systemie podlegają właściwemu zabezpieczeniu i 

ochronie przed dostępem osób i podmiotów nieupoważnionych. 

5. Twoje dane osobowe przechowujemy tak długo, jak jest to konieczne do realizacji 

celów, dla których zostały zebrane (obsługa zgłoszeń na wydarzenia), o ile 

przepisy prawa nie stanowią inaczej. Jeśli zażądasz, abyśmy zaprzestali ich 

przetwarzania i przechowywania, na pisemny wniosek przesłany na adres: 

webmaster@coursing24.eu zostaną one usunięte z systemu. 

6. Dostęp do Twoich danych osobowych zgromadzonych w systemie ma operator 

systemu, który obsługuje zgłoszenia psów na zawody, a także prowadzi z Tobą 

korespondencję mailową oraz osoby upoważnione przez operatora systemu, na 

potrzeby obsługi zgłoszeń na wydarzenia i usługi dodatkowe oraz ich organizacji. 

7. Procesorem Pana/Pani danych osobowych jest operator hostingowy Home.pl 

S.A. funkcjonujący pod adresem www.home.pl, udostępniający serwery, na 

których zlokalizowany jest system coursing24.eu 

8. System może zapisać ponad to informacje o parametrach połączenia (oznaczenie 

czasu, adres IP). 

9. Zgłoszenia oraz dokumentacja niezbędna do przygotowania wydarzeń, 

zawierające m.in. Twoje dane, są przekazywane do oddziałów i/lub klubów 

organizujących wydarzenia i podlegają ochronie i zabezpieczeniom zgodnie z 

procedurami w nich obowiązującymi. 

IV. Informacje o odbiorcach Twoich danych osobowych 

1. Celem zapewnienia odpowiedniej organizacji i obsługi użytkowników systemu, 

dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców: 

a. podmiotom dostarczającym i utrzymującym systemy informatyczne, 



b. podmiotom zaopatrującym Administratora w rozwiązania techniczne lub 

organizacyjne, 

c. podmiotom prowadzącym w imieniu Administratora działania formalno-

prawne, 

d. klubom lub oddziałom związków zrzeszonych w FCI będącymi 

jednocześnie organizatorami wydarzeń. 

2. Operator systemu coursing24.eu, co do zasady nie udostępnia Twoich danych 

osobowych osobom trzecim, za wyjątkiem sytuacji, w których ma ku temu 

podstawę prawną, w tym na żądanie podmiotów uprawnionych przepisami prawa 

lub gdy korzysta z usług podmiotów współpracujących, np. przedsiębiorców 

zapewniających hosting, tworzenie oprogramowania. 

3. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, gdy obowiązek taki 

wynika z przepisów prawa, gdy jest to prawnie uzasadniony interes operatora 

systemu, bądź gdy wyrazisz na to zgodę. 

4. Operator systemu może mieć obowiązek udzielania informacji o zebranych przez 

system danych upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań 

w zakresie wynikającym z żądania. 

5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, tj. poza obszar 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego, ale podmioty z nami współpracujące 

mogą przechowywać dane użytkowników systemu poza terytorium Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego (np. lokalizacja serwerów danych). 

V. Informacja o plikach cookies 

1. System korzysta z plików cookies. 

2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności 

pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika 

systemu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych systemu. 

Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas 

przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. 

3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika systemu 

pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator systemu. 

4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach: 

a. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób 

użytkownicy systemu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia 

ulepszanie ich struktury i zawartości; 

b. utrzymanie sesji użytkownika systemu (po zalogowaniu), dzięki której 

użytkownik nie musi na każdej podstronie systemu ponownie wpisywać 

loginu i hasła; 

c. określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych 

materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google. 

5. W ramach systemu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: 

„sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są 

plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym 



Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub 

wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies 

przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w 

parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. 

6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) 

zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu 

końcowym Użytkownika. Użytkownicy systemu mogą dokonać zmiany ustawień w 

tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. 

Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe 

informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki 

internetowej. 

7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre 

funkcjonalności dostępne na stronach internetowych systemu. 

8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika systemu mogą 

być wykorzystywane również przez podmioty współpracujące z operatorem 

systemu. 

9. Pliki cookies mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności 

sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki 

użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce 

nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie. 

10. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć 

reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje 

wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: 

https://www.google.com/ads/preferences/ 

VI. Zarządzanie plikami cookies 

1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia 

przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla 

procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika 

może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze 

stron systemu. 

2. W celu zarządzania ustawieniami cookies należy zapoznać się z pomocą lub 

dokumentacją przeglądarki internetowej i postępować zgodnie z instrukcjami w 

nich zawartymi. 

VII. Logi serwera 

1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w 

warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu 

administrowania systemem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej 

obsługi świadczonych usług hostingowych. 

2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi 

mogą podlegać: 

a. czas nadejścia zapytania, 

b. czas wysłania odpowiedzi, 

c. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP, 



d. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP, 

e. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer 

link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik, 

f. informacje o przeglądarce użytkownika, 

g. informacje o adresie IP. 

3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony. 

4. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem. 

Aktualizacja: 19.05.2021 

 


