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SR7UVL
Amatorski Przemiennik D-STAR w Łodzi



Informacje ogólne

1. Przemiennik SR7UVL jest systemem teleinformatycznym 

przeznaczonym wyłącznie dla licencjonowanych 

radioamatorów, którzy legitymują się ważnym 

pozwoleniem radiowym. 

2. Zgłoszenia rejestracyjne, które przyjmujemy od 

zainteresowanych operatorów muszą być zgodne z 

aktualnie obowiązującymi przepisami regulującymi 

amatorską służbę radiową w kraju/regionie operatora, 

który wysyła zgłoszenie.

3. Głównym celem prowadzenia rejestru na przemienniku 

SR7UVL jest weryfkacja faktu posiadania i ważności 

odpowiedniej licencji (pozwolenia radiowego) przez 

operatora tak, aby mógł on używać ogólnoświatowej sieci 

połączonych przemienników D-STAR w celu prowadzenia 

łączności amatorskich drogą radiową.



Jakie informacje przetwarzamy 
i dlaczego?

1. Kiedy wysyłasz zgłoszenie rejestracyjny używając strony 

przemiennika SR7UVL (pod adresem 

https://sr7uvl.dstarpl.net) prosimy Cię o dobrowolne 

podanie następujących informacji o Tobie i Twojej stacji:

1. Twoje imię, aby wiedzieć jak się do Ciebie zwracać w 

korespondencji

2. Znak wywoławczy Twojej stacji radiowej, w celu 

weryfkacji Twoich uprawniew do korzystania z pasma 

amatorskiego

3. Adres e-mail, abyśmy mogli wysyłać do Ciebie 

korespondencję związaną z Twoją rejestracją

4. Hasło, którego będziesz używał do wykonywania 

zmian na swoim koncie

2. Po wypełnieniu przez Ciebie formularza rejestracyjnego, 

operator odpowiedzialny za weryfkację rejestracji może 

poprosić Cię (wysyłając wiadomość e-mail na adres przez 

Ciebie podany)  o wysłanie mu skanu lub zdjęcia Twojego 

pozwolenia radiowego/licencji CEPT. Robimy to aby 

zapewnić zgodność z ogólnie obowiązującymi w Polsce 

i na świecie przepisami dotyczącymi wykorzystania pasm 

https://sr7uvl.dstarpl.net/


przydzielonych dla radiowej służby amatorskiej. 

Zdjęcie/skan Twojej licencji skasujemy nieodwracalnie ze 

wszystkich nośników i serwerów maksymalnie po 3 

dniach od zakowczenia procesu weryfkacji.

3. W czasie kiedy używasz przemiennika SR7UVL do 

prowadzenia korespondencji radiowej rejestrujemy też w 

dziennikach systemowych informacje wysyłane przez 

Twój radiotelefon, takie jak Twój znak, wiadomość short-

text, pozycja GPS i dane slow-data. Robimy to w celu 

zapewnienia bezpieczewstwa naszym systemom i 

zapobieganiu nadużyć (na przykład sytuacjom gdy 

nielicencjonowany operator nadaje w paśmie 

amatorskim). Dzienniki te trzymamy na zaszyfrowanym 

nośniku przez maksymalnie 30 dni od kowca dnia, w 

którym nadawałeś na przemienniku. Następnie są one 

kasowane nieodwracalnie.

4. Gdy łączysz się z przemiennikiem SR7UVL przez sieć 

Internet (na przykład używając hotspota lub przez 

reflektor) rejestrujemy w podobny sposób dane wysyłane 

przez Twój radiotelefon. Dodatkowo rejestrujemy adres 

IP, z którego łączyłeś się z przemiennikiem. Dane te 

przechowywane są i usuwane w sposób opisany w pkt. 3.



Jak wykorzystujemy Twoje dane?

1. Dane dobrowolnie przekazane nam przez Ciebie oraz 

informacje, które wysyła Twoje radio możemy 

prezentować na stronie przemiennika pod adresem 

https://sr7uvl.dstarpl.net w celu prezentowania innym 

operatorom listy ostatnio słyszanych stacji. Prezentowane 

są takie informacje jak Twój znak wywoławczy, 

wiadomość short-text, pozycja GPS i data/czas wykonania 

łączności.

2. Informacje o Twoich transmisjach przekazujemy też 

amatorskim sieciom D-STAR na świecie (patrz punkt: 

Komu udostępniamy Twoje dane?). Są one 

wykorzystywane przez nie w sposób określony w ich 

odpowiednich politykach prywatności i/lub regulaminach.

3. Informacje o Twojej rejestracji na przemienniku (jeśli 

takiej dokonałeś/łaś) synchronizujemy z centralnym 

rejestrem rejestracji znaków (US Trust) sieci D-STAR 

utrzymywanym przez klub K5TIT w Texasie, USA. Robimy 

to abyś mógł/mogła korzystać z przemienników D-STAR 

na całym świecie.

4. Jeśli wysyłasz pozycję GPS, używamy jej aby umieścić 

pozycję Twojej stacji na mapach APRS.

https://sr7uvl.dstarpl.net/


Komu udostępniamy Twoje dane?

1. Informacje o Twoich transmisjach na przemienniku 

SR7UVL oraz dane wysłane przez Twój radiotelefon 

automatycznie wysyłamy:

1. do sieci ircDDB (www.ircddb.net)

2. do wszystkich aktualnie podłączonych do 

przemiennika reflektorów i/lub innym przemienników

3. do sieci APRS-IS (tylko jeśli Twój radiotelefon wysyła 

pozycję GPS).

4. do serwisu http://dstarusers.org/

2. Jeżeli zarejestrowałeś znak wywoławczy swojej stacji w 

rejestrze na przemienniku SR7UVL, dane które 

dobrowolnie podałeś w formularzu wysyłamy do rejestru 

US Trust, zarządzanego przez  klub K5TIT w Texasie, USA.

http://dstarusers.org/
http://www.ircddb.net/


Jak mogę poprawić/usunąć swoje 
dane?

1. Jako użytkownik przemiennika SR7UVL masz prawo do 

przeglądania, poprawiania i usuwania wszystkich 

informacji, które przetwarzamy o Tobie i Twojej stacji 

amatorskiej.

2. Jeżeli chcesz przejrzeć i/lub zmienić informacje związane z 

Twoją rejestracją na przemienniku SR7UVL, możesz to 

zrobić samodzielnie, logując się swoim znakiem i hasłem 

na stronie https://sr7uvl.dstarpl.net.

3. Jeśli chcesz, abyśmy usunęli dane związane z Twoją 

rejestracją, możesz wysłać do nas maila pod adres 

jednego z operatorów przemiennika.

4. Jeśli usuniemy Twoje dane rejestracyjne z naszego 

rejestru oraz z rejestru US Trust stracisz możliwość 

wykonywania łączności przez przemienniki D-STAR na 

świecie, które korzystają z rejestru US Trust.

https://sr7uvl.dstarpl.net/


Kim są operatorzy przemiennika?

1. Operatorami przemiennika są osoby prywatne, 

udostępniające możliwość jego używania na zasadach 

wolontariatu.

2. Za użytkowanie przemiennika przez licencjonowanych 

operatorów nie są pobierane żadne opłaty przez 

operatorów przemiennika.

3. Tylko operatorzy przemiennika mają dostęp do danych 

przetwarzanych w systemach informatycznych 

przemiennika i w rejestrze rejestracji prowadzonym na 

SR7UVL.

4. Aktualnymi operatorami przemiennika SR7UVL są:

1. Witek SP7WNA: sp7wna@gmail.com

2. Adam SQ7LRX: sq7lrx@lavabs.com

mailto:sq7lrx@lavabs.com
mailto:sp7wna@gmail.com
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