Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
W Alpenverein stawiamy człowieka w centrum zainteresowania. W związku z tym dokładamy
specjalnych starań, by chronić Państwa dane osobowe.

Administrator i dane kontaktowe
Pytania dotyczące ochrony danych należy kierować do:
Alpenverein Austria
1. Przewodniczący:
Friedrich Macher
Adres: 1010 Wien, Rotenturmstraße 14
E-mail: austria@alpenverein-austria.at
Strona: www.alpenverein-austria.at
ZVR-Zahl: 454438765
Nasze dane kontaktowe można znaleźć również w naszej gazetce oraz na stronie internetowej.

Cel przetwarzania i podstawa prawna
Państwa dane przetwarzane są w celu oferowania korzyści związanych z członkostwem (na
przykład gazeta członkowska, zwolnienie z opłaty, zniżki, ubezpieczenie), organizacji wydarzeń i
kursów i administracji członkostwem. Jest to nasz obowiązek umowny, wynikający ze statutu
organizacji.
Dane dodatkowe, które nam Państwo udostępniacie (na przykład Państwa adres mailowy do
wysyłki newslettera, IBAN w celu polecenia zapłaty, określone obszary zainteresowań dla lepszego
dostosowania usług) wykorzystujemy wyłącznie na podstawie Państwa zgody.
Ponadto w określonych przypadkach (na przykład faktury) Państwa dane przetwarzane są zgodnie z
postanowieniami ustawowymi (na przykład prawo podatkowe).

Odbiorcy Państwa danych
Zasadniczo Państwa dane przekazujemy wyłącznie wybranym, wymaganym do wykonania umowy
partnerom. Partnerzy ci dostają wyłącznie części danych, koniecznych do wykonania zadania. Dane
wszystkich członków administrowane są centralnie w siedzibie głównej w Innsbrucku. W celu
oferowania usług (na przykład infrastruktura IT, e-mail, Internet, wysyłka gazet, ubezpieczenie)
korzystamy z odpowiednich usługodawców. Jeżeli dojdzie do wypadku, dane przekazywane są do
ubezpieczalni ew. właściwego organu. Dane, które są wymagane w celu zorganizowania wydarzeń
przekazywane są do przewodnika, punktu noclegowego lub biura podróży.
Zasadniczo żadne dane nie są przekazywane poza UE (kraj trzeci) lub organizacji
międzynarodowej. Wyjątek stanowią sytuacje, gdy biorą Państwo udział w dalekich podróżach (np.
nocleg w kraju trzecim).
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Czas przechowywania
Dopóki są Państwo członkami Alpenverein przetwarzamy Państwa dane w celu wykonywania
naszych zobowiązań i ochrony Państwa interesów (na przykład nauki). Jeżeli wystąpią Państwo z
Alpenverein, Państwa dane zostaną usunięte po upływie terminów przechowywania, które
narzucają na nas ustawy i statuty. Terminy te różnią się dla różnych kategorii danych.
Natychmiastowo usuwamy informacje o odebranych newsletterach lub obszarach zainteresowania.
Dowody, które zgodnie z prawem podatkowym muszą być przechowywane przez 7 lat, usuwamy
dopiero po upływie tego terminu.

Państwa prawa
Przejrzystość jest dla nas szczególnie ważna. W związku z tym mają Państwo prawo uzyskania od
nas informacji o Państwa danych, jak i możecie Państwo dokonać ich korekty, usunąć je lub
ograniczyć przetwarzanie. Mają Państwo prawo do złożenia sprzeciwu od przetwarzania danych i
zażądać przenoszenie danych.
W każdej chwili bez podania powodu mogą Państwo zmienić udzieloną zgodę lub całkowicie ją
wycofać (na przykład odbiór newslettera lub wyciąg z banku).
W przypadku problemów lub niejasności prosimy o kontakt. Mają Państwo również prawo do
złożenia skargi do urzędu odpowiedzialnego za ochronę danych.

Dane niezbędne do rejestracji
Oznaczone w formularzu rejestracyjnym dane (wersja papierowa i Internet) wymagane są do
rejestracji. Bez podania tych danych nie można przystąpić do Alpenverein. Dodatkowe dane są
opcjonalne. Pomagają nam dostosować usługi do Państwa potrzeb (na przykład motyw
przystąpienia, obszary zainteresowań).
W żadnym przypadku nie podejmujemy zautomatyzowanych decyzji ani nie dokonujemy
profilowania, a Państwa dane wykorzystywane są wyłącznie w opisanych wyżej celach.
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