Informacja dot. ochrony danych osobowych członków SP EmCom PZK
1. Jakie dane gromadzi SP EmCom PZK od członków / przyszłych członków sieci
łączności kryzysowej?
Są to dane widoczne na stronie rejestracji nowego członka https://emcom.wasr.pl/dolacz. Dane te
dzielą się na dane wymagane (obligatoryjne), które muszą zostać wprowadzone w celu poprawnej
rejestracji oraz dane nieobowiązkowe, które nie muszą być naniesione na etapie wypełniania
formularza. Dane wymagane to:


imię,



nazwisko,



znak wywoławczy (przyznany w ramach aktualnego i ważnego Pozwolenia Radiowego,
wydanego przez Urząd Komunikacji Elektronicznej),



e-mail,



telefon,



QTH (miejscowość zamieszkania),



lokator (QTH lokator w formacie XX99XX - np. JO81VP. odpowiadający miejscu
zamieszkania),



sieć (wybór jednej sieci z listy istniejących sieci łączności kryzysowej, do której
deklarowana jest chęć przynależności),

Dane nieobowiązkowe to:


adres (adres zamieszkania),



wiadomość do koordynatora (dowolna wiadomość jaką chce przy okazji rejestracji
przekazać osoba zainteresowana do koordynatora sieci, do której deklarowana jest chęć
przynależności),

2. Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?
Administratorem

danych

osobowych

wszystkich

zarejestrowanych

na

stronie

https://emcom.wasr.pl/:
a) członków działających sieci

łączności kryzysowej SP EmCom PZK (członków

szeregowych, jak też pełniących funkcje koordynatorów oraz członków zarządu SP
EmCom Klubu PZK),
b) kandydatów zgłaszających swój akces do poszczególnych sieci, oczekujących na
akceptację koordynatorów,
jest SP EmCom Klub, działający w ramach Polskiego Związku Krótkofalowców (PZK), z siedzibą
w Warszawie, przy ul. Augustyna Kordeckiego 66 lok. U1, 04-355 Warszawa.

3. Jaki jest cel przetwarzania danych osobowych członków / kandydatów do sieci
łączności kryzysowej SP EmCom PZK?
Celem przetwarzania danych osobowych członków sieci / kandydatów do sieci łączności
kryzysowej SP EmCom PZK jest:
a) utrzymanie aktualnej i wiarygodnej informacji ewidencyjnej o członkach i kandydatach do
poszczególnych sieci łączności kryzysowej, niezbędnej do utrzymania bieżącej gotowości
operacyjnej struktur SP EmCom PZK. Informacja powyższa dotyczy sieci i ich członków
zrzeszonych w strukturze Polskiego Związku krótkofalowców, jak też sieci pozostających
poza strukturami PZK, a realizującymi partnerską współpracę z SP EmCom PZK,
normowaną odrębnymi porozumieniami.
b) prowadzenie bieżącej analityki i statystyki, dot. stanu liczebnego i rozmieszczenia struktur
osobowych sieci SP EmCom PZK na terenie kraju, pod kątem ciągłego rozwoju struktur
SP EmCom PZK oraz optymalizacji i stałej poprawy standardów ich funkcjonowania,
c) utrzymywanie bieżącego kontaktu pomiędzy Zarządem SP EmCom Klubu PZK i/lub
Grupą Szybkiego Reagowania SP EmCom PZK i/lub Koordynatorami oraz regularnymi
członkami i kandydatami do poszczególnych sieci SP EmCom PZK, w tym przekazywania
w ramach systemu szybkiego powiadamiania komunikatów o charakterze alarmowym dot.
występujących zagrożeń i konieczności podjęcia określonych działań przez sieci łączności
kryzysowej, działające na terenie kraju,
d) obsługa i zarządzanie wydawanymi przez poszczególne sieci SP EmCom PZK,
dokumentami identyfikującymi członków swoich struktur,
4. Jaka jest podstawa prawna do gromadzenia i przetwarzania danych osobowych przez
SP EmCom PZK.
Statut Polskiego Związku Krótkofalowców oraz w dowiązaniu Regulamin Ogólnopolskiego Klubu
SP EmCom PZK normujący podstawowe zasady organizacji oraz działania struktur sieci
łączności kryzysowej w Polskim Związku Krótkofalowców na terenie kraju. Do przechowywania
i przetwarzania danych osobowych jest potrzebna zgoda kandydata, a później członka struktury
SP EmCom PZK, którą wyraża na powyższe zgodę, z chwilą wprowadzenia stosownych danych
do formularza zgłoszeniowego dostępnego w systemie informatycznym ewidencji zasobów SP
EmCom PZK na stronie https://emcom.wasr.pl/.
5. Komu mogą zostać przekazane dane osobowe?
W normalnym trybie postępowania nikomu. SP EmCom PZK gromadzi i przetwarza dane
osobowe swoich członków / kandydatów, wyłącznie na swój wewnętrzny użytek. Powyższe dane
są dostępne dla członków SP EmCom PZK, w celu utrzymywania kontaktu pomiędzy
poszczególnymi użytkownikami sieci łączności kryzysowej, wyłącznie w ramach realizacji celów
statutowych, związanych z organizacją i funkcjonowaniem sieci łączności kryzysowej Polskiego
Związku Krótkofalowców.

Oznacza to w jednoznaczny sposób, że nie są one normalnie udostępniane żadnym osobom
trzecim z poza struktury SP EmCom PZK, zarówno prawnym jak i fizycznym, jak również nie są
wykorzystywane w celach niezgodnych z ich pierwotnym przeznaczeniem (szczególnie do
używania ich w celach reklamowych i marketingowych).
Jeżeli kiedykolwiek zaistnieje jakakolwiek formalna potrzeba przekazania na zewnątrz danych
osobowych członków / kandydatów sieci SP EmCom PZK, w racjonalnym, określonym
i uzasadnionym celu oraz trybie, poszczególne osoby zainteresowane zostaną w pierwszej
kolejności zapytane i

poproszone o wyrażenie zgody na takie działanie, zostanie im

przedstawiona jednoznaczna informacja, kto i w jakim celu ww. dane potrzebuje i dopiero po
uzgodnieniu zakresu oraz celu przekazywanych danych, będą mogły one zostać oficjalnie
udostępnione, za wiedzą i zgodą strony udostępniającej.
5. Jak długo dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane? Czy podanie swoich
danych osobowych jest obowiązkowe dla aktywności w strukturze SP EmCom PZK?
Tak długo, jak członek / kandydat na członka sieci łączności kryzysowej będzie wyrażał zgodę na
ich przechowywanie i przetwarzanie przez SP EmCom PZK. Ich obecność w systemie
informatycznym ewidencji zasobów SP EmCom PZK https://emcom.wasr.pl/ jest konieczna do
tego, aby dana osoba będąca członkiem danej sieci, lub aspirująca do bycia członkiem danej sieci
mogła być w łatwy sposób, jednoznacznie identyfikowalna przez poszczególnych Koordynatorów
sieci SP EmCom PZK. Nie dopuszczamy anonimowej obecności osób w naszej strukturze, gdyż
zakres i specyfika działań kwalifikująca SP EmCom PZK jako odpowiedzialną służbę
o charakterze ratunkowym, nie dopuszcza z zasady takiej możliwości.
Dane osobowe poszczególnych członków / kandydatów są usuwane z chwilą złożenia
potwierdzonej pisemnie / elektronicznie rezygnacji przez taką osobę z dalszej obecności /
aspirowania do obecności w strukturze SP EmCom PZK.
Również dane dot. Kolegów SK są usuwane z ewidencji po stwierdzeniu powyższego faktu.
6. Jakie są prawa osoby, której dane osobowe są przechowywane i przetwarzane przez
SP EmCom PZK?
Każdy ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich przeglądu, modyfikacji
w oczekiwanym zakresie, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, lub finalnie usunięcia.
Dostęp do danych jest możliwy za pośrednictwem systemu informatycznego ewidencji zasobów
SP EmCom PZK https://emcom.wasr.pl/, ponadto zawsze istnieje możliwość niezależnego,
indywidualnego kontaktu w powyższej sprawie, z osobami administrującymi pracą ww. portalu.
7. Czy istnieje możliwość wniesienia skargi, w związku z przetwarzaniem danych
osobowych?
Tak, każdy ma prawo wniesienia takiej skargi do nadrzędnego Organu Nadzoru nad Polskim
Związkiem Krótkofalowców.

8. Czy podejmowane są zautomatyzowane, nie autoryzowanie, nie konsultowane decyzje
dot. danych osobowych, w tym profilowanie?
Absolutnie nie, SP EmCom PZK nie podejmuje żadnych zautomatyzowanych decyzji dot. danych
osobowych, w tym profilowania.

