
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Stowarzyszenie OKF Fenix 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 
kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, iż: 

1. Administratorem danych osobowych, dalej zwanym Administratorem, jest Stowarzyszenie 
OKF Fenix z siedzibą w Opolu, przy ul. Bytnara Rudego 2, 45-267 Opole, REGON: 161611776, 
NIP: 7543086073, KRS: 0000525200. 

2. Przetwarzamy dane w zakresie: 
a. W przypadku wolontariuszy: Imię, nazwisko, pesel, numer telefonu, adres e-mail, 

informacje o chorobach, link do portalu społecznościowego Facebook,  
b. W przypadku twórców programu oraz wystawców: Imię, nazwisko, daty urodzenia, 

numer telefonu, adres e-mail 
c. W przypadku cegiełek na rzecz Opolconu: Imię, nazwisko, numer telefonu, miasto rok 

urodzenia 
3. Dane umieszczone będą w systemach informatycznych Administratora. 
4. Administrator przetwarza dane wrażliwe w postaci informacji dotyczącej chorób, alergii czy 

stanu zdrowia wolontariuszy w celu zapewnienia bezpieczeństwa i optymalnej opieki 
medycznej w razie wypadków losowych. 

5. Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia Konwentu Fanów Fantastyki 
Opolcon, w tym rejestracji  wolontariuszy, wystawców, wsparcia wydarzenia poprzez cegiełkę 
oraz przeprowadzenia programu imprezy. 

6. Odbiorcami danych osobowych są pracownicy i wolontariusze Administratora będący 
organizatorami Konwentu Fanów Fantastyki Opolcon odbywającego się w Opolu. 

7. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest dobrowolna i świadoma zgoda wyrażona 
przy formularzu zgłoszeniowym (art. 6 ust. 1  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.). 

8. Administrator informuje, że nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IODO) i 
wykonuje samodzielnie obowiązki związane z przetwarzaniem danych osobowych. 

9. Nie przekazujemy danych osobowych poza granice kraju ani do organizacji 
międzynarodowych. 

10. Dane osobowe podane przez Użytkownika mogą być przekazywane uprawnionym organom 
państwowym w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami, na ich żądanie i po 
spełnieniu przesłanek potwierdzających niezbędność pozyskania od nas tych danych. 

11. Dane osobowe będą przechowywane maksymalnie przez okres 5 lat od momentu ich 
pozyskania lub ostatniej aktualizacji, dokonanej przez Państwa. Po upływie tego okresu dane 
osobowe zostaną trwale usunięte z systemów informatycznych, a dane papierowe – 
zniszczone. 

12. Na mocy przepisów prawa o ochronie danych przysługują Państwu następujące prawa: 
a. Prawo do sprostowania danych osobowych 
b. Prawo do usunięcia danych osobowych („Prawo do bycia zapomnianym”) 
c. Prawo do ograniczenia przetwarzania 
d. Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie 
e. Prawo do dostępu do swoich danych osobowych 

13. Administrator nie wykorzystuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji (tzw. 
profilowania). 

14. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznacie Państwo, 
iż przetwarzanie przez nas danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o 
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) lub inne przepisy dotyczące 
przetwarzania danych osobowych. 

15. Wszystkie posiadane dane zabezpieczamy przed niepowołanym dostępem osób trzecich. W 
stosunku do plików komputerowych używamy haseł dostępu. Dostęp do danych osobowych 



posiadają tylko uprawnione osoby i tylko w niezbędnym zakresie, zaś dokumenty w postaci 
papierowej przechowywane są w miejscach fizycznie zabezpieczonych przed dostępem 
nieupoważnionych osób trzecich. 

16. Warunki niniejszej informacji o przetwarzaniu danych osobowych mogą się zmieniać co 
pewien czas. Wszelkie zmiany będą publikowane na stronie internetowej w formie 
zawiadomień. 

17. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem 
e-mail: stowarzyszenie@fenix.rpg.pl 

Dane zbierane przez stronę 

1. Informacje o niektórych zachowaniach Użytkownika podlegają logowaniu w warstwie 
serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem 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 i czas wysłania odpowiedzi, 

b. Nazwę stacji Użytkownika – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP 

c. Informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP 

d. Adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika (referer link) – w 
przypadku, gdy przejście do strony nastąpiło przez odnośnik informacje o przeglądarce 
Użytkownika 

e. 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. 

 

 

Polityka plików Cookies 

 

1. Strona nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji 
zawartych w plikach Cookies (tzw. "Ciasteczkach"). 

2. Pliki Cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które 
przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika strony. Ciasteczka przeznaczone są 
do korzystania ze strony internetowej. Ciasteczka zazwyczaj zawierają nazwę strony 
internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz 
unikalny numer. 

3. Pliki Cookies wykorzystywane są w następujących celach: 

a. Tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze 
stron internetowych 
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b. Utrzymanie sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na 
każdej podstronie ponownie wpisywać loginu i hasła wykorzystania funkcji 
interaktywnych 

c. W celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznościowych: Facebook, 
Instagram. 

4. W ramach strony stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików Cookies: „sesyjne” oraz 
„stałe”. Ciasteczka „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 ciasteczek lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. 

5. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj 
domyślnie dopuszcza przechowywanie plików Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. 
Użytkownicy mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa 
umożliwia usunięcie plików Cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie 
ciasteczek. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja 
przeglądarki internetowej. 

6. Ograniczenia stosowania Ciasteczek mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na 
stronie. 

7. Pliki Ciasteczek zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika i wykorzystywane mogą 
być również przez współpracujących z Administratorem reklamodawców oraz partnerów. 

8. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania 
z plików Cookies wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google 
Analytics, Polityka prywatności serwisu Facebook, Polityka prywatności serwisu Instagram. 

9. Jeśli Użytkownik nie chce otrzymywać Ciasteczek, może zmienić ustawienia przeglądarki. 
Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi ciasteczek może utrudnić lub uniemożliwić korzystanie ze 
strony. 

 


