
Informacja o Administratorze danych osobowych 
Na podstawie Rozporządzenia 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, informujemy Ciebie, że: 

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest MARIUSZ KOSTECKI, 61-556 Poznań, ul. 
Piastowska 40 (NIP 7781078904, REGON 630734639) ("Administrator"). 

2. Kontakt z Administratorem jest możliwy pisemnie – na adres: 61-556 Poznań, ul. Piastowska 
40 lub elektronicznie – na adres sportmen99@wp.pl lub telefonicznie na numer: 601 308 414 

Przetwarzanie danych 
3. Administrator przetwarza następujące dane osobowe na Twój temat: imię, nazwisko, e-mail, 
numer telefonu, dane dotyczące realizowanych transakcji. 

Administrator może przetwarzać Twoje dane w następujących celach: 

a. informowanie o wydarzeniach organizowanych przez Korty tenisowe KW04 

b. informowanie o zmianach dot. działalności Korty tenisowe KW04 

c. potwierdzenia zgłoszeń (jeśli korzystałeś z formularza zgłoszeniowego) 

d. dokonywania rezerwacji kortów 

e. marketingu usług własnych Administratora, w celach promowania działalności firmy – 
podstawą prawną przetwarzania danych jest realizacja prawnie uzasadnionego interesu 
Administratora. Uzasadnionym interesem Administratora jest prowadzenie marketingu 
bezpośredniego swoich usług; 

f. w celu dochodzenia roszczeń związanych ze świadczonymi przez Administratora usługami – 
podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie 
uzasadnionego interesu Administratora. Uzasadnionym interesem administratora jest możliwość 
dochodzenia przez niego roszczeń; 

g. archiwizacyjnych – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania 
danych do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora. Uzasadnionym interesem 
Administratora jest realizacja celów archiwalnych; 

 

4. Podanie danych osobowych w związku z zawieraną umową na skorzystanie z usług Korty 
tenisowe KW04, jest konieczne do zawarcia i wykonywania tej umowy. Bez podania danych 
osobowych nie jest możliwe świadczenie tych usług. 

5. Podanie danych osobowych w celach marketingowych Partnerów Administratora jest 
dobrowolne. 

 

 



Okres przechowywania danych osobowych 
6. Dane osobowe będziemy przetwarzać w czasie korzystania przez Ciebie z usług Korty 
tenisowe KW04 

7. Później będziemy je archiwizować przez okres wymagany odpowiednimi przepisami prawa 
(np. prawa podatkowego). 

8. W przypadku, w jakim podstawą przetwarzania danych jest udzielona zgoda, Twoje dane 
osobowe będą przetwarzane do czasu jej wycofania. 

9. Po upływie powyższego okresu, Twoje dane osobowe będą przechowywane do momentu 
przedawnienia roszczeń lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych 
wynikających z przepisów prawa. 

Kategorie odbiorców danych osobowych 
10. Twoje dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do 
przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa. 

11. Twoje dane osobowe będą ujawniane upoważnionym pracownikom i współpracownikom 
Administratora oraz ewentualnie ubezpieczycielom, kancelariom prawnym. 

Prawa 
12. Przysługuje Ci prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich 
sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. 

13. Przysługuje Ci prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od 
Administratora Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym 
formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu 
administratorowi. 

14. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest przesłanka 
prawnie uzasadnionego interesu Administratora, przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu 
wobec przetwarzania Państwa danych osobowych. W szczególności przysługuje Ci prawo 
sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego oraz 
profilowania. 

15. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest zgoda, masz 
prawo wycofania tej zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

16. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem lub z 
inspektorem ochrony danych, korzystając ze wskazanych wyżej danych kontaktowych. 

17. Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną 
danych osobowych. 
 



Jakiego rodzaju cookies używa na swojej stronie 
internetowej Korty tenisowe KW04? 
Nasza strona wykorzystuje tzw. „cookies" (ciasteczka), czyli niewielkie pliki zapisywane na 
Państwa urządzeniu. Są one niezbędne do działania strony internetowej Korty tenisowe KW04 

Przebywając na naszej stronie zgadzasz się na ich wykorzystanie - poinformowaliśmy Cię o nich 
stosownym komunikatem znajdującym się na każdej stronie WWW w naszym serwisie. 

Jeśli nie wyrażasz zgody na ich wykorzystanie, możesz zmienić ustawienia przeglądarki, ale 
wtedy musisz się liczyć z tym, że nasza strona nie będzie u Ciebie poprawnie działać. 

Podmiotem zamieszczającym na Twoim urządzeniu pliki cookies oraz mającym do nich dostęp 
jest MARIUSZ KOSTECKI, 61-556 Poznań, ul. Piastowska 40. 

Na naszych stronach korzystamy również z ciasteczek firm zewnętrznych np. takich jak Google, 
które pozwalają nam na analizę statystyczną oraz lepsze dostosowywanie naszej oferty i 
sposobu działania stron do Twoich upodobań. 

Stosujemy pliki sesyjne i stałe. Sesyjne są tymczasowe i usuwają się samoczynnie po 
opuszczeniu przez Ciebie naszego serwisu. Stałe są przechowywane na Twoim urządzeniu do 
momentu, gdy sam je usuniesz lub gdy skończy się czas wynikający z ich ustawień. 

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o „ciasteczkach”, odwiedźcie stronę www.ciasteczka.org.pl 
. 

 

http://www.ciasteczka.org.pl/

