
Polityka prywatności 
 

1. Informacje ogólne  
1. W trosce o zachowanie prawa do prywatności użytkowników strony internetowej 

saper.com.pl oraz wypełnienia wymogów wynikających z przepisów prawa, SSP 

przekazuje Użytkownikom Serwisu niniejszą Politykę Prywatności, w której wyjaśnia i 

informuje o sposobie, w jaki dane osobowe Użytkowników są przetwarzane i 

zabezpieczane. 

 

2. Podstawą prawną jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO) w sprawie ochrony osób fizycznych w 

związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. 

 

3. Niniejsza polityka dotyczy Serwisu www, funkcjonującego pod adresem url: 

saper.com.pl 

4. Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest:  

Zarząd Główny Stowarzyszenia Saperów Polskich  

ul. 11 Listopada 17/19m, 03-446, Warszawa 

 

5. Adres kontaktowy poczty elektronicznej operatora:  

biuroSSP@saper.com.pl 

 

2. Pozyskiwane dane 
1. Operator jest Administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do danych 

podanych dobrowolnie w Serwisie. 

 

2. Serwis wykorzystuje dane osobowe w następujących celach: 

a) Wysyłanie newslettera  

• Użytkownik dobrowolnie udostępnia swój adres email 

Administratorowi strony w celu otrzymywania Newslettera.   

Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda 

Użytkownika na otrzymywanie korespondencji od ZG SSP) 

 

3. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w 

następujący sposób: 

a) Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają 

wprowadzone do systemów Operatora. 

b) Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie. 

c) Poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego. 

 

https://saper.com.pl/
mailto:biuroSSP@saper.com.pl


3. Przetwarzanie danych 
1. Dane osobowe użytkownika przekazywane są usługodawcom, z których pomocy 

korzysta Stowarzyszenie Saperów Polskich. Usługodawcy ci w zależności od treści 

umowy i okoliczności, podlegają poleceniom Stowarzyszenie Saperów Polskich w 

sprawie celów i metod przetwarzania danych (podmioty przetwarzające) lub 

samodzielnie owe cele i sposoby określają (administratorzy). 

 

2. Podmioty przetwarzające. Stowarzyszenie Saperów Polskich korzysta z dostawców, 

którzy przetwarzają dane osobowe tylko na jej polecenie. Należą do nich m.in.: 

 

a) Dostawcy świadczący usługę hostingu: 

ibc.pl  

IBC.PL POLSKA 

ul. Przemysłowa 1A/17 

63-600 Kępno 

 

 

b) Do analizy ruchu w serwisie internetowym: 

• Google Analytics: Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, 

Mountain View, CA 94043 USA. 

• Google Search Console: Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, 

Mountain View, CA 94043 USA. 

 

4. Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Operatora 
1. Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie 

transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, 

wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą 

być odczytane jedynie na docelowym serwerze. 

 

2. Operator okresowo zmienia swoje hasła administracyjne. 

 

3. W celu ochrony danych Operator regularnie wykonuje kopie bezpieczeństwa. 

 

4. Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego 

oprogramowania, wykorzystywanego przez Operatora do przetwarzania danych 

osobowych, co w szczególności oznacza regularne aktualizacje komponentów 

programistycznych. 

 

5. Twoje prawa i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych 
1. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe 

innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy 

lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Dotyczy to takich 

grup odbiorców: 

https://www.ibc.pl/


a) osoby upoważnione przez nas, pracownicy i współpracownicy, którzy muszą 

mieć dostęp do danych osobowych w celu wykonywania swoich 

obowiązków, 

b) firma hostingowa, 

c) firmy obsługująca mailingi. 

 

2. Twoje dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie dłużej, niż jest to 

konieczne do wykonania związanych z nimi czynności. 

 

3. Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO) - przyznaje Ci następujące 

uprawnienia związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:  

 

a) prawo dostępu do danych osobowych, 

b) prawo do sprostowania danych osobowych, 

c) prawo do usunięcia danych osobowych, 

d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 

e) prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych, 

f) prawo do przenoszenia danych, 

g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, 

h) prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli 

takową zgodę wyraziłeś. 

 

4. Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

 

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi Serwisu. 

 

6. Informacja o plikach cookie 
1. Serwis korzysta z plików cookie. 

 

2. Pliki cookie stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które 

przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są 

do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookie zazwyczaj zawierają nazwę 

strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu 

końcowym oraz unikalny numer. 

 

3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki 

cookie oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu. 

 

7. Pliki cookie wykorzystywane są w następujących celach: 
1. W ramach Serwisu 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. 

 

2. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) 

zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookie w urządzeniu 

końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w 

tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookie. Możliwe 

jest także automatyczne blokowanie plików cookie Szczegółowe informacje na ten 

temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej. 

 

3. Ograniczenia stosowania plików cookie mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności 

dostępne na stronach internetowych Serwisu. 

 

8. Zarządzanie plikami cookie – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę? 
1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookie może zmienić ustawienia 

przeglądarki.  

 

2. W celu zarządzania ustawienia cookie wybierz z listy poniżej przeglądarkę 

internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami: 

• Edge 

• Internet Explorer 

• Chrome 

• Safari 

• Firefox 

• Opera 
Urządzenia mobilne: 

• Android 

• Safari (iOS) 

• Windows Phone 
 

9. Logi serwera 
1. Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym 

przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest 

w logach serwera. 

2. Logi obejmują m.in. Twój adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce 

internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz. Logi zapisywane i 

przechowywane są na serwerze. 

3. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami 

korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez nas w celu Twojej 

identyfikacji. 

4. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania 

stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do 

administrowania serwerem. 

 

Dokument został opublikowany dnia: 27/05/2021 
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