POLITYKA PRYWATNOŚCI AKADEMII PIŁKARSKIEJ
FUTBOLOWE DZIECIAKI
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest firma MSPORT Marcin Witowski z
siedzibą w Warszawie, adres ul. Łabiszyńska 18/55, 03-397 Warszawa, wpisana do EDG,
NIP: 822-22-55-673, REGON: 362-27-38-26, zwana dalej administratorem.
2. W sprawach dotyczących Państwa danych osobowych (ochrona, przetwarzanie, usunięcie,
zmiana) możliwy jest kontakt:
a) osobisty w siedzibie firmy podany w punkcie 1;
b) drogą elektroniczną na adres kontakt@futbolowedzieciaki.pl;
c) pisemnie na adres siedziby firmy wskazany w punkcie 1;
d) telefonicznie na numer 570-703-606.
3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach:
a) niezbędnych do realizacji umowy, na podstawie art. 6 ust.1 lit. b) RODO;
b) koniecznych do zawarcia umowy, na podstawie art. 6 ust.1 lit. b) RODO;
c) kontaktowania się w sprawach świadczenia usług;
d) rozliczeń płatności;
e) 
umieszczenia danych w wewnętrznym systemie uczestników, na podstawie art. 6 ust.1 lit. f) RODO;
f) 
umieszczenia danych na karcie futbolowego dzieciaka, na podstawie art. 6 ust.1 lit. f) RODO;
g) umieszczania danych na listach służących do sprawdzania frekwencji na zajęciach, na podstawie art. 6
ust.1 lit. f) RODO.

4. 
Podstawą przetwarzania danych Państwa oraz dziecka jest prawnie uzasadniony interes realizowany
przez firmę MSPORT Marcin Witowski realizującą usługę edukacyjną pod nazwą Akademia Piłkarska
Futbolowe Dzieciaki.

5. Państwa dane osobowe przetwarzane w celu niezbędnym do wykonywania umowy, której jesteście
Państwo stroną, informujemy że będą one przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się
roszczenia związane z umową wynikające z przepisów kodeksu cywilnego i podatkowego, a także przez 5
lat od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.
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6. Państwa dane będą przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego do momentu zgłoszenia
sprzeciwu.

7. 
W związku z przetwarzaniem danych w celach realizacji świadczenia usługi, dane osobowe Państwa
dziecka mogą być udostępnione innym odbiorcom lub podmiotom, takie jak: trener prowadzący zajęcia,
firmy księgowe, kancelarie prawnicze.

8. Administrator 
ma prawo przekazać Państwa dane osobowe niezbędne do wykonania umowy

na świadczenie usług do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej (Google, Facebook
i in.). Facebook oraz Google przystąpiły do porozumienia w sprawie Tarczy Prywatności
UE-USA, a zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej z dnia 12 lipca 2016 r. IP/16/216
przekazywanie danych osobowych do podmiotów z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, które
przystąpiły do ww. porozumienia, zapewnia odpowiedni stopień ochrony danych osobowych,
zgodnie z art. 45 RODO.

9. Jako podmioty danych mają Państwo prawo do:
a) dostępu do swoich danych oraz możliwość otrzymania ich kopii;
b) przenoszenia danych;
c) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
d) sprostowania swoich danych;
e) ograniczenia przetwarzania danych, usunięcia danych;
f) wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10. Podanie przez Państwa danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do
świadczenia usług przez Administratora.

Polityka prywatności - Akademia Piłkarska Futbolowe Dzieciaki
2

Strona

