POLITYKA PRYWATNOŚCI
Szanując i przestrzegając Państwa prawo do prywatności informujemy, że
Państwa dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej RODO. Administratorem Państwa
danych jest Piotr Stawarz prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Apsta
Sport Piotr Stawarz z siedzibą w Zakopanem, przy ul. Nowotarskiej 12F/15, 34-500
Zakopane, NIP: 736-114-43-91. Informację w sprawach związanych z
przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora można uzyskać pod
adresem mailowym: szkolamaleciche@gmail.com.
Państwa dane osobowe przetwarzane są:
1) w celu zawarcia i wykonania Umowy oraz obsługi zgłoszeń dokonywanych za
pomocą Formularza dostępnego w Serwisie – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b
RODO – do czasu upływu okresu przedawnienia roszczeń z danej Umowy,
z tym zastrzeżeniem, że czasami, dane te mogą być przetwarzane również po
tym okresie na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu
opisanego w poniższych punktach, jednak wyłącznie jeżeli jest to dozwolone
lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach
archiwalnych lub zapewnienia rozliczalności,
2) dla celów statystycznych co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem
(podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
3) w celu marketingu bezpośredniego w formie tradycyjnej – na podstawie art. 6
ust. 1 lit. f RODO (uzasadniony prawnie interes administratora) – do czasu
zgłoszenia skutecznego sprzeciwu,
4) w celach archiwalnych i zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej
potrzeby wykazania faktów (rozliczalność), co jest naszym prawnie
uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – przez okres
w jakim administrator zobowiązany jest do zachowania danych lub
dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań
prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne,
5) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest
naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f
RODO) – do czasu upływu okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń
wynikającego z przepisów prawa.
Podanie danych jest dobrowolne, lecz jest warunkiem zawarcia i realizacji Umowy
oraz obsługi zgłoszeń kierowanych poprzez Formularz dostępny w Serwisie. W
przypadku niepodania danych Usługa nie będzie mogła być zrealizowana.

Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych oraz ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, prawo do
przenoszenia danych. W przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie
zgody przysługuje Państwu również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym
momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego –
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Państwa dane mogą być udostępniane operatorom płatności za Usługi,
podwykonawcom, podmiotom
świadczącym usługi księgowe, prawnicze
i informatyczne. Nie zmienia to faktu, że wszystkie zbierane przez nas dane
chronione są z użyciem racjonalnych środków technicznych i organizacyjnych oraz
procedur bezpieczeństwa w celu zabezpieczenia ich przed dostępem osób
nieupoważnionych lub ich nieupoważnionym wykorzystaniem.
Poinformujemy Państwa jeżeli dane będą miały zostać przekazane do
państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Państwa dane osobowe nie będą podlegały procesom przetwarzania
zautomatyzowanego, w tym profilowania.

