
 

    

Niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe. Szczegóły tego dotyczące 

znajdziesz poniżej.  

 I.  Administrator danych osobowych  

My, AQUAFUN Michał Dyrcz, ul. Główna 42E, 44-230 Bełk, jesteśmy Administratorem Twoich danych 

osobowych. Możesz się z nami skontaktować (również w sprawie ochrony Twoich danych osobowych) 

pisząc na adres e-mail kontakt@aquafun-md.pl.  

 II.  Cele i podstawy przetwarzania  

Przetwarzamy Twoje dane i dane osobowe uczestników obozów oraz zajęć sportowych w 

następujących celach:  

1) W celu zawarcia umowy o świadczenie usług na podstawie Twojego zainteresowania 

ofertą(podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO)  

2) W celu wykonania  i na podstawie zawartej przez Ciebie z nami umowy na świadczenie 

usług(podstawa z art.6 ust.1 lit. b RODO)  

3) W celu dokonania zgłoszenia obozu do kuratorium oświaty i wypełnienia obowiązków 

dotyczących wypoczynku na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 

marca 2016 w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży( podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO)  

4) W celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej 

potrzeby wykazania faktów, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 

6 ust. 1 lit. f RODO)  

5) W celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym 

prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust.1 lit. f RODO)  

6) W celu badania satysfakcji klientów i określenia jakości naszej obsługi, co jest naszym prawnie 

uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust.1 lit. f RODO)  

7) W celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni) za 

pomocą telefonu, smsa lub wiadomości e-mail jeśli wyrazisz na to zgodę (podstawa art. 6 ust. 

1 lit. a RODO)  

 III.  Odbiorcy danych  

Twoje dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów.  

 biuro rachunkowe  

 firma ubezpieczeniowa Signal Iduna 

 kuratorium oświaty  

 upoważnieni pracownicy Administratora 

INFORMACJA 

  

dotycząca przetwarzania przez  AQUAFUN MICHAŁ DYRCZ   

danych osobowych   

  

  

mailto:kontakt@aquafun-md.pl


 dostawcy usług informatycznych,  

 innych podmiotów niezbędnych do wykonania umowy o świadczenie usług 

turystycznych, umowy uczestnictwa w szkoleniu narciarskim lub umowy 

ubezpieczenia.  

  

 IV.  Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych  

Nie przekazujemy Twoich danych poza terenem Polski/ UE/ Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego  

 V.  Okres przechowywania danych  

Twoje dane pozyskane z związku zawarciem umowy i realizacją przetwarzamy przez okres 

5 lat od czasu zakończenia umowy. Twoje dane przechowujemy dla potrzeb marketingu 

bezpośredniego do czasu aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu, 

cofniesz zgodę jeśli przetwarzamy je na podstawie tzw. zgody marketingowej  

 VI.  Twoje prawa  

  

Przysługuje Ci:  

a) Prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii  

b) Prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych  

c) Prawo do usunięcia danych  

Jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Twoje 

dane , możesz zażądać, abyśmy je usunęli.  

d) Ograniczenia przetwarzania danych  

Możesz zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych 

osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania 

uzgodnionych z Tobą  działań, jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe 

dane na Twój temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie lub nie chcesz, 

żebyśmy je usunęli, bo są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub 

obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Ciebie sprzeciwu względem 

przetwarzania danych.  

e) Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych:  

Sprzeciw „marketingowy”. Masz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania 

Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bez pośredniego. Jeżeli 

skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym 

celu.  

f) Prawo do przenoszenia danych  

g) Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego  

h) Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych  

VII. Podane przez Ciebie danych do celów marketingowych jest dobrowolne, natomiast podanie 

danych w celu realizacji umowy jest dobrowolne jednak nie podanie danych skutkuje 

niemożliwością zawarcia tej umowy.  

                                     

Administrator  

AQUAFUN Michał Dyrcz  


