POLITYKA PRYWATNOŚCI
1. Dane Administratora Danych Osobowych
Uprzejmie informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych
jest Mateusz Pałczyński prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą
POWER SWIM Mateusz Pałczyński. Kontakt w sprawie ochrony danych
osobowych jest możliwy pod adresem: kontakt@power-swim.pl.
oraz pod adresem siedziby: 85-856 Bydgoszcz ul. Ku Wiatrakom 7/231.
2. Cel i podstawa przetwarzania danych osobowych oraz okres
ich przechowywania.
W toku prowadzonej przez nas działalności przetwarzamy Pani/Pana dane
osobowe, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z 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 (RODO).
3. Niniejsza polityka prywatności pomaga w zrozumieniu, jakie dane
zbieramy, do jakich celów oraz do czego są one wykorzystywane.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Użytkownika jest
akceptacja regulaminu POWER SWIM. Podanie danych osobowych
w systemie ActiveNow jest dobrowolne, jednak brak ich podania powoduje,
że świadczenie usług nie będzie możliwe. Jeżeli wymagają tego przepisy
prawa, POWER SWIM może wymagać od Użytkownika podania innych
niezbędnych danych. Poza tymi przypadkami podanie danych przez
Użytkownika jest dobrowolne.
4. W celu wystawienia faktury i spełnienia innych obowiązków wynikających
z przepisów prawa podatkowego, takich jak np. przechowywanie
dokumentacji księgowej, przetwarzamy takie dane osobowe, jak:
• imię i nazwisko, firma (nazwa);
• adres zamieszkania lub adres siedziby,
• numer NIP (ewentualnie PESEL).
Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli takie przetwarzanie jest
konieczne do wywiązania się przez Administratora z obowiązków
wynikających z prawa. Są one przetwarzane przez okres wymagany przez
przepisy prawa podatkowego, czyli przez okres pięciu lat od końca roku,
w którym została wystawiona faktura lub rachunek.

5. W celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (procesami
sądowymi) przetwarzamy takie dane osobowe, jak:
• imię i nazwisko lub ewentualnie nazwę działalności gospodarczej;
• adres zamieszkania lub prowadzenia działalności;
• numer NIP (jeżeli został podany);
• adres e-mail.
Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator
realizuje swój prawnie uzasadniony interes. Są one przetwarzane do końca
okresu przedawnienia roszczeń, przewidywanego przez Kodeks cywilny.
6. W celach marketingowych, w szczególności informowania o działalności
POWER SWIM organizowanych wyjazdach, obozach, innych
wydarzeniach, przetwarzamy takie dane osobowe, jak:
• imię, nazwisko;
• adres e-mail;
• numer telefonu.
Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli osoba, której dane dotyczą
wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym
lub większej liczbie określonych celów. Dane są przetwarzane do czasu
skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania.
7. Prawo wycofania zgody
Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie
Pani/Pana zgody, w każdej chwili może Pani/Pan tę zgodę cofnąć.
Jeżeli chciałaby/chciałby Pani/Pan cofnąć zgodę na przetwarzanie danych
osobowych, to w tym celu wystarczy:
• wysłać maila na adres kontakt@power-swim.pl;
• wysłać odpowiednie żądanie pisemnie na podany w pkt 1.
Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
8. Wymóg podania danych osobowych
Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne i zależy od
Pani/Pana decyzji. Jednakże podanie określonych danych osobowych jest
konieczne, aby spełnić Pani/Pana oczekiwania w zakresie świadczonych
usług przez POWER SWIM.

9. Odbiorcy danych osobowych
W swojej działalności współpracujemy z innymi podmiotami, co
niejednokrotnie wiąże się z koniecznością przekazania danych osobowych.
W razie potrzeby, przekazujemy Pani/Pana dane osobowe naszym
współpracownikom, administratorowi systemu ActivNow, firmie księgowej,
Poczcie Polskiej lub kurierom. Przekazanie danych zawsze odbywa się
zgodnie z wymogami RODO. Oprócz tego, może się zdarzyć,
że np. na podstawie właściwego przepisu prawa lub decyzji właściwego
organu będziemy musieli przekazać Pani/Pana dane osobowe również innym
podmiotom (np. prokuraturze w postępowaniu karnym).
10. Uprawnienia Pani/Pana związane z przetwarzaniem danych osobowych:
Uprzejmie informujemy, że posiada Pani/Pan prawo do:
• dostępu do swoich danych osobowych, w tym uzyskania ich kopii;
• żądania sprostowania danych osobowych;
• usunięcia danych osobowych w określonych sytuacjach;
• ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
• sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w określonych
sytuacjach;
• przenoszenia danych osobowych.
Uprawnienia te nie mają charakteru absolutnego, a zatem w niektórych
sytuacjach możemy zgodnie z prawem odmówić Pani/Panu ich spełnienia.
W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do sprzeciwienia się
przetwarzaniu danych osobowych, jeżeli są przetwarzane na podstawie
prawnie uzasadnionego interesu Administratora w związku z Pani/Pana
szczególną sytuacją.
Zgodnie z przepisami możemy odmówić uwzględnienia sprzeciwu, jeżeli
wykażemy, że istnieją prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania,
które są nadrzędne w stosunku do Pani/Pana interesów, praw i wolności
lub istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
Ponadto w każdej chwili może Pai/Pan wnieść sprzeciw wobec przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych, jeżeli są one przetwarzane na podstawie
zgody (np. do celów marketingowych). W takiej sytuacji po otrzymaniu
sprzeciwu zaprzestaniemy przetwarzania w tym celu.
11. W celu promocji i informowania o działalności POWER SWIM ,
przetwarzamy takie dane osobowe, jak wizerunek dzieci, uczestniczących

zajęciach organizowanych przez POWER SWIM. Podstawą prawną takiego
przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala
przetwarzać dane osobowe, jeżeli osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę
na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie
określonych celów (w tym przypadku zgodę wyrażają rodzice
lub opiekunowie prawni dziecka). Dane są przetwarzane do czasu
skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania.
12. Wszystkie te uprawnienia może Pani/Pan zrealizować poprzez:
• wysłanie maila do POWER SWIM na adres kontakt@power-swim.pl.
• wysłanie żądania pisemnie na adres siedziby POWER SWIM
13. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich.
Nie przekazujemy Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich
ani organizacji międzynarodowych. Korzystamy natomiast w swojej
działalności z usług i technologii oferowanych przez podmioty mające
siedzibę w Stanach Zjednoczonych (Google, Microsoft, Messenger,
Facebook), ponieważ mają one siedzibę poza UE, w świetle RODO
są traktowane jako państwa trzecie.
Korzystając z usług i technologii podmiotów mających siedzibę poza UE,
wybieramy podmioty mające siedzibę w Stanach Zjednoczonych i wyłącznie
takie, które przystąpiły do programu Privacy Shield czyli do programu
zatwierdzonego przez Komisję Europejską na mocy decyzji wykonawczej
(decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. przyjęta
na mocy dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, w sprawie
adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA).
Wobec powyższego, przekazanie danych osobowych przy korzystaniu
z ww. usług i technologii jest zgodne z art. 45 RODO.
14. Prawo do wniesienia skargi
Jeżeli uważa Pani/Pan, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane
niezgodnie z obowiązującym prawem, może Pani/Pan wnieść skargę
do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od dnia 23.11.2018 r.

