OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?
Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane
osobowe jest Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Walley-Plus Duo z siedzibą w Warszawie, przy
al. Armii Ludowej 4/46, 00-571 Warszawa, Regon: 141580034, NIP: 7010149434.
Kontakt z administratorem:
Z administratorem danych
administrator@walley.pl .
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Skąd pochodzą Twoje dane?
Otrzymaliśmy je od Ciebie w momencie, w którym wypełniłeś/aś formularz rejestracyjny, żeby zapisać
się na nasze zajęcia, obozy lub inne aktywności (półkolonie, zawody łyżwiarskie).
Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez Walley?
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne w zakresie:
•
•
•

pełnego korzystania z naszej oferty zajęć, obozów oraz innych aktywności oraz umożliwienia
świadczenia usługi drogą elektroniczną,
realizacji i organizacji konkursu, akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział,
kontaktowania się z Tobą, w celach reklamowych i związanych z marketingiem.

Przetwarzamy też Twoje dane osobowe także w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie
uzasadnionego interesu, którym jest:
•

•

•
•

prowadzenie działań marketingowych w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego
własnych usług Walley – czyli np. żeby przekazać Ci informacje dotyczące dodatkowych godzin
zajęć, z których możesz skorzystać lub żeby przedstawić Ci ofertę organizowanych przez nas
obozów i aktywności,
kontaktowanie się z Tobą, zasadniczo w celach marketingowych poprzez dostępne kanały
komunikacji, w szczególności i za Twoją zgodą - przez e-mail oraz telefon – np. przesyłanie
informacji dotyczący zmian w grafiku, utrudnień w dotarciu na zajęcia, komunikatów
związanych z obozami i innymi aktywnościami,
obsługa Twoich próśb i żądań,
prowadzenie danych analitycznych, mających na celu poprawienie jakości dostarczanych przez
nas usług.

Jeśli się na to zgodzisz, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:
•

zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych
w celu późniejszego profilowania.
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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?
Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu założenia konta na stronie lub w aplikacji oraz
w formularzu rejestracyjnym na zajęcia lub obozy/ aktywności.
adres e-mail, data urodzenia, *imię i nazwisko () lub
adres email, login, hasło, telefon (w przypadku zakładania konta).
Czasami podanie dodatkowych danych wymagane jest przez podmioty, które sprawdzają
prawidłowość naszych działań (np. kuratorium w przypadku obozów).
Poza powyższymi przypadkami podanie Twoich danych jest dobrowolne, dane o które nie prosimy nie
będą przez nas przetwarzane i zostaną natychmiast usunięte.
Jakie prawa Ci przysługują?
Zapewniamy spełnienie wszystkich przysługujących Ci praw wynikających z RODO:
Prawo do sprostowania danych i sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego,
cofnięcia zgody w dowolnym momencie, prawo dostępu do danych, prawo do bycia poinformowanym
o incydencie naruszenia ochrony danych osobowych, prawo do niepodlegania decyzji opierającej się
wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu (w tym profilowaniu), prawo do informacji
udzielanych na wniosek, oraz prawo „do bycia zapomnianym”.
Z uprawnień tych możesz skorzystać:
W zakresie sprostowania danych: gdy stwierdzisz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
w zakresie żądania usunięcia danych: jeśli zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych, okaże
się, że Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem lub gdy dane powinny być usunięte w celu
wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa, jeśli Twoje dane nie będą już niezbędne
do celów, dla których zostały zebrane przez klub, jeśli cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych,
lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku;
w zakresie ograniczenia przetwarzania danych: gdy stwierdzisz, że Twoje dane są nieprawidłowe –
możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych do czasu zweryfikowania przez nas
prawidłowości tych danych, a także gdy Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie
będziesz chciał/a, aby zostały usunięte lub gdy Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być
potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń, ewentualnie także gdy wniesiesz sprzeciw
wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej
stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
w zakresie żądania przeniesienia danych: gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny
oraz gdy przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej
z Tobą.
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Jeżeli chcesz złożyć sprzeciw co do jakiegokolwiek aspektu przetwarzania swoich danych osobowych
prosimy w tym celu o kontakt bezpośredni.
W zakresie prawa do złożenia skargi do organu nadzorczego - szczegóły możesz znaleźć pod adresem:
https://giodo.gov.pl/579
Prawo sprzeciwu:
Przysługuje Ci, jeśli Twoje dane przetwarzane są na podstawie uzasadnionego interesu, w celu
marketingu bezpośredniego, profilowania bądź w celach statystycznych i będzie on uzasadniony przez
znalezienie się w sytuacji szczególnej.
Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?
Nie udostępniamy Twoich danych podmiotom trzecim w celach marketingowych i handlowych.
Twoje dane osobowe udostępniamy tylko tym podmiotom, które realizują dla nas zadania, wynikające
z zawartych umów na:
- przeprowadzenie obozów oraz półkolonii (np. hotele, ośrodki sportowe, przewoźnicy, agencje
ubezpieczeniowe),
- przeprowadzenie zawodów łyżwiarskich (np. firma obsługująca system komputerowy oraz streaming,
firma nagłośnieniowa),
- obsługę aplikacji do zapisów (np. hosting, obsługa informatyczna serwisu).
Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?
Twoje dane osobowe przechowywane są m. in. w celach:
•
•
•

statystycznych i archiwizacyjnych,
marketingowych,
organizacji konkursów, akcji promocyjnych i programów lojalnościowych (przez czas ich
trwania i okres rozliczenia wręczania nagród).

Przetwarzamy Twoje dane tylko tak długo, jak długo są one niezbędne do realizacji ww. celów lub jeśli
wyrazisz skuteczny sprzeciw wobec ich przetwarzania.
Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia
roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych
roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami.
Czy Twoje dane są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy?
Nie przekazujemy danych poza EOG.
Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie)?
Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania),
ale nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobnym zakresie
istotnie wpływać na Twoją sytuację.
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Dane kontaktowe:
Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Walley-Plus Duo z siedzibą w Warszawie, przy al. Armii
Ludowej 4/46, 00-571 Warszawa, Regon: 141580034, NIP: 7010149434
Adres email: administrator@walley.pl
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