
   
 

 
 
 

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych? 

Adres naszej strony internetowej to: www.ksiceandroll.pl 

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, 
jest Klub Sportowy ice’n’roll z siedzibą w Bydgoszczy, przy ul. Żwirki i Wigury 38/12, NIP 9532768491 
reprezentowany przez Maję Tandecką oraz Jolantę Ryłko. 

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych 
osobowych? 

Napisz do Administratora danych osobowych: 

 kontakt@ksiceandroll.pl 

adres pocztowy: 

Klub Sportowy ice’n’roll 

ul. Żwirki i Wigury 38/12 

85-310 Bydgoszcz 

z dopiskiem „dane osobowe”. 

Skąd mamy Twoje dane? 

Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas zapisu na warsztaty prowadzone przez nas obejmujące naukę jazdy na 
łyżwach, rolkach figurowych lub treningów sekcji łyżwiarstwa synchronicznego. 

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez Nas? 

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Tobą, w 
tym do: 

o umożliwienia świadczenia usług nauki jazdy na łyżwach, rolkach, w sekcji łyżwiarstwa 
synchronicznego; 

o kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem tych usług, a także 
informowania Cię o zmianach i nowościach w zajęciach. 

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i 
rachunkowych. 

Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych powyżej, na podstawie prawnie 
uzasadnionego interesu, którym jest kontaktowanie się z Tobą, w tym w celach związanych z 
dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za 
Twoją zgodą – przez e-mail i telefon celem informowania Cię o zmianach i nowościach w zajęciach. 

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób 
jak ją wyraziłeś. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody. 

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe? 

Wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę 
zawartą z Tobą, a tym samym świadczyć Ci usługę nauki jazdy na łyżwach, rolkach, w sekcji łyżwiarstwa 
synchronicznego: 

• imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail. 

Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą 
umowy, ponieważ nie będziemy mogli Ci wystawić faktury VAT za usługę. Jeżeli wymagają tego przepisy 
prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych 
lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest dobrowolne. 

Jakie masz uprawnienia wobec Nas w zakresie przetwarzanych danych? 

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych 
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z dnia 26 kwietnia 2016 roku, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia 
ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, 
a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. 

Z uprawnień tych możesz skorzystać, gdy: 

• w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub 
niekompletne; 

• w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla 
których zostały zebrane przez Nas cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz 
sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z 
prawem; 

• w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są 
nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający 
nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, 
ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą 
być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec 
przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie 
są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu; 

• w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na 
podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w 
sposób automatyczny. Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich 
danych osobowych do Organu Nadzorczego. 

W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych? 

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy: 

• przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego 
interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w 
której się znalazłeś/aś, 

• Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego. 

Pamiętaj, że z prawa sprzeciwu możesz skorzystać od 25 maja 2018 roku. 

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe? 

Twoje dane osobowe, które uzyskaliśmy za Twoją zgodą do celów marketingowych nie są udostępniane 
nikomu. Jeśli jesteś uczestnikiem warsztatów dodatkowo przepisy prawa wymagają od nas udostępnienia 
Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych odpowiednim organom państwowym. W 
przypadku, gdy dokonałeś zapisu na warsztaty poprzez formularz na stronie internetowej, Twoje dane 
mogą zostać przekazane do Google LLC, które to na mocy umowy z nami świadczy nam usługę 
korzystania z tychże formularzy. 

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe? 

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej 
zakończeniu w celach: 

• dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy, 

• wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i 
rachunkowych, 

• statystycznych i archiwizacyjnych, 

• maksymalnie przez okres 5 lat od dnia zakończenia wykonania umowy. 

Przechowujemy Twoje dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub 
do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które 



   
 

 
 
 

z tych zdarzeń wystąpi wcześniej. 

W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych 
osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym jesteśmy zobowiązani do zachowania 
danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i 
umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne. 

Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego? 

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. W przypadku, gdy 
dokonałeś zapisu na warsztaty poprzez formularz na stronie internetowej, Twoje dane mogą zostać 
przekazane do Google LLC, który to poprzez swoją politykę prywatności spełnia wszelkie wymogi zgodne 
z Rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 26 kwietnia 2016 roku dotyczące ich ochrony. 

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób 
wpływający na Twoje prawa? 

Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania). 

Czy używamy plików Cookies na naszej stronie internetowej? 

Tak, używamy oraz zbieramy (w sposób automatyczny) informacje, które są w nich zawarte. Pliki Cookies 
są to pliki tekstowe, które są przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika strony internetowej i 
przeznaczone są one do korzystania ze stron internetowych. Zawierają one nazwę strony internetowej, 
swój niepowtarzalny numer oraz czas przechowywania na urządzeniu (źródło: www.wikipedia.pl). 

Wykorzystujemy pliki Cookies w celu dopasowania zawartości strony internetowej do preferencji 
użytkowników (np. celem dopasowania ustawień wyświetleń strony do systemu operacyjnego na 
urządzeniu). Stosujemy dwa rodzaje tych plików – sesyjne (tymczasowe, przechowywane do momentu 
opuszczenia strony internetowej) oraz stałe (przechowywane na Twoim urządzeniu do czasu ich usunięcia 
przez Ciebie) 

W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień w swojej przeglądarce internetowej, aby zablokować 
obsługę plików Cookies lub za każdym razem uzyskiwać informację o ich umieszczeniu na Twoim 
urządzeniu. Inne opcje są dostępne po wejściu do ustawień przeglądarki internetowej. 

Pamiętaj, że większość przeglądarek ma domyślnie ustawioną opcję automatycznego zapisu plików 
Cookies. 

Pliki Cookies mogą być udostępnione jedynie firmie, która świadczy nam usługi hostingowe i nie zostają 
nigdzie indziej przekazane. 
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