I. Postanowienia ogólne
Niniejszy „Regulamin korzystania przez Użytkowników z Formularza kontaktowego” określa zasady
nieodpłatnego korzystania przez Użytkowników z „Formularza kontaktowego” dostępnego na stronie
internetowej Stowarzyszenia Grupa Historyczna „Zgrupowanie Radosław” (www.radoslaw44.pl), w
celu uzyskania odpowiedzi na pytanie/a w zakresie tematycznym nim objętym.
II. Definicje
Pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:
1. Formularz kontaktowy – formularz, w którym Użytkownicy
www.radoslaw44.pl zamieszczają niezbędne informacje i dane
usługi/realizacji przesłanego zgłoszenia.

strony internetowej
w celu wykonania

2. Użytkownik – osoba korzystająca z „Formularza kontaktowego” w zakresie przewidzianym
niniejszym Regulaminem.
III. Określenie zasad dostępu Użytkowników do „Formularza kontaktowego”
1. Dostęp do Formularza kontaktowego nie jest uzależniony od spełnienia przez Użytkownika
jakichkolwiek formalności, w szczególności dostęp ten nie wymaga od Użytkownika dokonania
rejestracji oraz logowania.
2. SGH „Zgrupowanie Radosław” zapewnia Użytkownikom nieodpłatny dostęp do Formularza
kontaktowego na czas nieoznaczony.
3. Formularz kontaktowy służy wyłącznie do korespondencji związanej z działalnością SGH
„Zgrupowanie Radosław”.
4. Formularz kontaktowy nie może być wykorzystywany do: Wysyłania ofert reklamowych,
wiadomości o charakterze „SPAM”, Wiadomości niezwiązanych z działalnością SGH
„Zgrupowanie Radosław”.
IV. Warunki korzystania z „Formularza kontaktowego” i zobowiązania Użytkownika
1. Celem skorzystania z Formularza kontaktowego Użytkownik dokonuje czynności, na które
składają się:
a. wypełnienie Formularza kontaktowego poprzez podanie wymaganych przez formularz
danych,
b. potwierdzenie, że zapoznał się z treścią Regulaminu oraz że akceptuje jego wszystkie
postanowienia,
c.

potwierdzenie, że akceptuje przyjętą politykę prywatności i zasady przechowywania i
przesyłania danych osobowych w celu realizacji zapytania wysłanego w formularzu,

d. potwierdzenie chęci kontaktu poprzez naciśnięcie na link zawarty w Formularzu
kontaktowym „Wyślij”.
2. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Formularza kontaktowego zgodnie z
przepisami prawa, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz dobrymi obyczajami i
netykietom.
3. Użytkownik zobowiązuje się do niepodawania fałszywych danych osobowych, jak również do
niepodawania danych osobowych innej osoby, bez jej pozwolenia, oraz do niepodawania
adresu e-mail, którego nie jest właścicielem. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność
za treść podanych przez siebie danych, w tym również odpowiedzialność za ewentualne
naruszenie praw osób trzecich.
4. Użytkownik zobowiązuje się do zapoznawania się ze zmianami w niniejszym Regulaminie.
V. Odpowiedzialność SGH „Zgrupowanie Radosław”

1. SGH „Zgrupowanie Radosław” nie ponosi odpowiedzialności za decyzje Użytkownika podjęte
w oparciu o informacje uzyskane w wyniku korzystania z informacji uzyskanych po
wypełnieniu formularza kontaktowego.
2. SGH „Zgrupowanie Radosław” nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępności do
formularza kontaktowego wynikający z przyczyn niezależnych od SGH „Zgrupowanie
Radosław” lub innych przyczyn technicznych związanych z funkcjonowaniem systemu
teleinformatycznego i strony internetowej SGH „Zgrupowanie Radosław”.
3. SGH „Zgrupowanie Radosław” zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego
Regulaminu w każdym czasie. Zmiany wchodzą w życie z chwilą umieszczenia treści
zmienionego Regulaminu na stronie internetowej www.radoslaw44.pl.
4. SGH „Zgrupowanie Radosław” zastrzega sobie prawo do całkowitego zaprzestania
oferowania niniejszej usługi w każdym czasie, bez podania przyczyn.
VI. Przetwarzanie danych osobowych przez SGH „Zgrupowanie Radosław”
1. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Grupa Historyczna „Zgrupowanie
Radosław”. Iberyjska 4 m.8 02-764 Warszawa, zwany dalej SGH „Zgrupowanie Radosław”
2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych w zakresie działania SGH „Zgrupowanie Radosław”, a także przysługujących
Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z administracją strony pod
adresem sgh.radoslaw44@gmail.com
3. Administrator danych osobowych – SGH „Zgrupowanie Radosław”- przetwarza Pani/Pana
dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na
podstawie udzielonej zgody.
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
a) Odpowiedzi na zapytania zadany za pośrednictwem Formularza kontaktowego;
b) Procesu rekrutacyjnego, który odbywa się za pośrednictwem Formularza
kontaktowego w zakładce „rekrutacja”;
c) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na
podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana
danych osobowych będą wyłącznie członkowie administracji SGH „Zgrupowanie Radosław”.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów
określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy
powszechnie obowiązującego prawa.
7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu
następujące uprawnienia:
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy
dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym),
w przypadku gdy:
- dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób
przetwarzane,
- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
- osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która
jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania
danych,
- dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
- dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z
przepisów prawa;

prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku,
gdy:
- osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
- przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą,
sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
- Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane
dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu
ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne
wobec podstawy sprzeciwu;
e) prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące
przesłanki:
- przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane
dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,
- przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione
są następujące przesłanki:
- zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku
przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w
ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
- przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych
interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem
sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub
podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych
osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.
W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na
przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do
cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym
prawem.
W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie m.st.
Warszawy Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do
organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby,
której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma
charakter dobrowolny.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę
przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami
umowa.
Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
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