
 

Polityka prywatności Federacji Sportowej „Energetyk” 

 

Mając na uwadze prawo użytkowników do prywatności, wdrażamy odpowiednie rozwiązania 

technologiczne zapobiegające ingerencji w prywatność przez osoby trzecie.  

1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych 

przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich ze strony 

internetowej pod adresem www.fsenergetyk.com. 

2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest: 

Federacja Sportowa „Energetyk” z siedzibą w 02-001 Warszawa przy ul. Al. Jerozolimskie 91 

lok. 512, tel.: 22 629 40 76, 605 265 617, adres e-mail: sekretariat@fsenergetyk.com. 

3. Dane osobowe przetwarzane są w celu umożliwienia korzystania z serwisu internetowego 

w okresie koniecznych do świadczenia usługi. Korzystanie z serwisu internetowego nie 

wymaga rejestracji oraz logowania. 

4. Zasady Polityki prywatności uczestników imprez sportowych, w tym rejestracji, określa 

osobno ich Regulamin. 

5. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych korzystamy z procedur i zaleceń, 

które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Ich wykonywanie jest 

zgodne z obowiązującym prawem - ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą  

o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych  

i aktach prawa wspólnotowego. 

6. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz  

w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania 
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danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy 

stronami umowy. 

7. W serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych, zwłaszcza  

w artykułach, wiadomościach oraz w postaci obrazków. Takie strony internetowe nie są w 

żaden sposób nadzorowane przez serwis www.fsenergetyk.com Strony te mogą posiadać 

własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać. 

8. Podczas wizyty na serwisie, automatycznie zbierane są dane dotyczące adresu IP, nazwy 

domeny, typu przeglądarki oraz systemu operacyjnego – dane te nie pozwalają jednak na 

jednoznaczne zidentyfikowanie użytkownika. 

9. Federacja Sportowa „Energetyk” zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian  

w Polityce prywatności zgodnie z obowiązującym prawem i w sposób, który nie narusza 

wolności do dysponowania danymi osobowymi przez użytkownika. 

 

 


