Klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych
w SPORT LESKO Sp. z o.o.
basen AQUARIUS w Lesku
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej) RODO informuję, że:

1.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SPORT LESKO Sp. z o.o.
z siedzibą w Lesku, ul. Bieszczadzka 7, 38-600 Lesko, reprezentowana przez Prezesa
Spółki.

2.

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem: Inspektor
Ochrony Danych, email: gfx-consulting@wp.pl, tel. 606 762 223 lub na w/w adres
Spółki.

3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w następujących celach:
 wynikających z prawnie uzasadnionych interesów (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f
RODO),
 świadczenia usług na rzecz klientów prawnych i fizycznych,
 obsługi klientów prawnych i fizycznych,
 rozstrzygania sporów, dochodzenia roszczeń i rozpatrywania reklamacji,
 prowadzenia czynności analitycznych i statystycznych.
4. W innych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na
podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
5. Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia wcześniej udzielonej zgody na w każdym czasie.
Cofnięcie zgody powinno być wyraźnie określone.
6. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do
uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
7.

Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji
wskazanych w pkt. 3 celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym
przez przepisy prawa.

8. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych
osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo
do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, a także prawo do przenoszenia
danych, o ile będzie to możliwe ze względów technicznych.
9.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

10. Pana/Pani dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji
w tym profilowaniu danych.

