
INFORMACJA O ADMINISTRATORZE DANYCH OSOBOWYCH 

ORAZ PRAWACH PRZYSŁUGUJĄCYCH OSOBOM, KTÓRYCH 

DANE SĄ PRZETWARZANE  - POLITYKA PRYWATNOŚCI 

 
1. DEFINICJE 

 
1.1. Administrator – Sport Club Kołodziejczyk Piotr, ul Spadochroniarzy 7,  

20-043 Lublin 
 

1.2. Dane osobowe – wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej  
lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych 
czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, 
ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość. 
 

1.3. Polityka – niniejsza Polityka prywatności. 
 

1.4. RODO – Rozporządzenie 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. 
 

1.5. Użytkownik – każda osoba fizyczna, na rzecz której świadczone są usługi 
oferowane przez Administratora w zakresie jego podstawowej działalności  
czy funkcjonalności opisanych w Polityce jak i przez niego zatrudnione. 

 

 
2. CELE ORAZ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH  

 
Administrator może przetwarzać Państwa dane osobowe w celu: 
 

2.1  realizacji umowy, której są Państwo stroną, lub gdy jest to niezbędne do 
podjęcia działań przed zawarciem umowy, na żądanie osoby, której dane 
dotyczą. Administrator będzie przetwarzał dane w okresie realizacji 
umowy(art. 6 ust. 1 lit b RODO).,  

2.2 archiwalnym, w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, w tym Ustawę  
o rachunkowości,, w okresie wynikającym z tych przepisów(art. 6 ust. 1 lit c 
RODO).  

2.3 dochodzenia roszczeń powstałych w związku z wykonywaniem czynności 
bankowych oraz innych wynikających z przepisów prawa, a także w celu 
obrony przed roszczeniami, do momentu przedawnienia roszczeń, co stanowi 
prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO). 

2.4 wypełnienia obowiązków prawnych związanych z płaceniem podatków  
(w oparciu o przepisy Ordynacji podatkowej, ustawy o podatku od towarów i 
usług oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych) przez okres 
wynikający z przepisów wskazanych aktów prawnych(art. 6 ust. 1 lit c RODO).   

2.5 rozpatrywania reklamacji i roszczeń w oparciu o prawnie uzasadniony interes 
Administratora do momentu przedawnienia roszczeń. 

 
 



 
3.  Informacja o wymogu podania danych  
 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia  
i wykonywania umowy z Administratorem, wynika z realizacji obowiązków 
wynikających z przepisów prawa lub jest niezbędne do realizacji celów 
wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora. Brak podania 
przez Panią/Pana wszystkich wymaganych danych osobowych będzie stanowić 
przeszkodę do zawarcia umowy oraz świadczenia przez Administratora usług  
na Pani/Pana rzecz. Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest 
dobrowolne. 

 
4.   Udostępnienie danych osobowych  
 
4.1  Administrator może przekazywać dane osobowe podmiotom upoważnionym 

do ich uzyskania na podstawie przepisów prawa, a także innym podmiotom  
w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą.  

4.2  Poziom ochrony danych osobowych poza Europejskim Obszarem 
Gospodarczym (EOG) różni się od tego zapewnianego przez prawo 
europejskie. Z tego powodu Administrator przekazuje dane osobowe poza EOG 
tylko wtedy, gdy jest to konieczne. 

4.3  Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji 
dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które 
zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej 
podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. 

  
5.  Okres przechowywania danych osobowych  
 

Administrator będzie przetwarzać dane osobowe przez okres obowiązywania 
umowy, a następnie przez okres wynikający z przepisów prawa lub prawnie 
usprawiedliwionego interesu Administratora. Szczegółowe okresy przechowywania 
przewidziane są w przepisach podatkowych, prawa cywilnego, prawa pracy, 
przepisach o rachunkowości. 

 
6. Prawa osób, których dane przetwarza Administrator  
 
6.1  W związku z przetwarzaniem przez administratora Państwa danych 

osobowych, przysługuje Państwu:  
➢ prawo dostępu do danych osobowych,  
➢ prawo do sprostowania danych osobowych,  
➢ prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),  
➢ prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,  
➢ prawo do przenoszenia danych do innego administratora,  
➢ prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w tym 

profilowania oraz na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania,  
➢ prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy Administrator będzie przetwarzał 

Pani/Pana dane osobowe w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie i w 
dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 
dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,  



➢ prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 
uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy 
Rozporządzenia.  
 

6.2.  Wniosek dotyczący realizacji praw podmiotów danych, można złożyć: 
 
6.2.1. w formie pisemnej na adres: Sport Club Kołodziejczyk Piotr, ul 

Spadochroniarzy 7, 20-043 Lublin 
6.2.2. drogą e-mailową na adres: pepeart1@wp.pl 
 
6.3. Wniosek powinien w miarę możliwości precyzyjnie wskazywać, czego dotyczy 

żądanie, tj. w szczególności: 
 
6.3.1. z jakiego uprawnienia chce skorzystać osoba składająca wniosek (np. prawo 

do otrzymania kopii danych, prawo do usunięcia danych, itd.); 
6.3.2. jakiego procesu przetwarzania dotyczy żądanie (np. korzystanie z określonej 

usługi, otrzymywanie newslettera zawierającego informacje handlowe na 
określony adres email, itp.); 

6.3.3. jakich celów przetwarzania dotyczy żądanie (np. cele marketingowe, cele 
analityczne, itp.). 

 
6.4. Jeżeli Administrator nie będzie w stanie ustalić treści żądania lub 

zidentyfikować osoby składającej wniosek w oparciu o dokonane zgłoszenie, 
zwróci się do wnioskodawcy o dodatkowe informacje. 

 
6.5. Odpowiedź na zgłoszenia zostanie udzielona w ciągu miesiąca od jego 

otrzymania. W razie konieczności przedłużenia tego terminu, Administrator 
poinformuje wnioskodawcę o przyczynach takiego przedłużenia. 

 
7. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH 
 
7.1. Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że 

dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny – 
zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby 
upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na 
wykonywane przez nie zadania. Administrator dba o to, by wszystkie operacje 
na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez 
uprawnionych pracowników i współpracowników. 

7.2. Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego 
podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania 
odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy 
przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora. 

 

8. DANE KONTAKTOWE 
 

8.1. Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres e-mail   
pepeart1@wp.pl  lub adres korespondencyjny Sport Club Kołodziejczyk Piotr, 
ul Spadochroniarzy 7, 20-043 Lublin 

 

9. ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI 
 

 Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. 
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