
INFORMACJE ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH  
  
 
 
W związku z przekazaniem przez Panią/Pana danych osobowych, realizując obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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 (ogólnego rozporządzenia o 

ochronie danych) („RODO”), FREGATA SWIMMING spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (61-028) przy ul. 

Termalna 1, wpisanej do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w 

Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000499654, posiadającą NIP 7822569528 

(„Administrator”) informuje niniejszym:  

 
1. Tożsamość i dane kontaktowe Administratora:  
 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest FREGATA SWIMMING sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Termalna 1, 61 – 028 
 
2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:  
 
FREGATA SWIMMING sp. z o.o.  (Norbert Lewandowski)  z siedzibą w Poznaniu, ul. Termalna 1, 61 – 028 
 
 
3. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:  
 
 

Cel przetwarzania danych Podstawa prawna przetwarzania danych 

Przedstawienie oferty, marketing, zawarcie umowy 
 Art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda osoby, której dane 

dotyczą) 

Zawarcie oraz realizacja umowy o współpracę zawartej 

między Panią / Panem, a Administratorem 

 art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie jest 

niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, 

której dane dotyczą, przed zawarciem umowy) 

Obsługa procesu składanych reklamacji 

 art. 6 ust. 1 lit. b RODO (wykonanie umowy) 

 art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (obowiązek prawny) 

Kontaktowanie się z Panią/Panem w celu badania poziomu 

satysfakcji wśród Klientów Administratora 

 art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony 

interes – budowanie pozytywnego wizerunku 

firmy) 

Dochodzenie roszczeń oraz podjęcie działań w związku z 

procesem windykacji należności 

 art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony 

interes – dochodzenie roszczeń, podejmowanie 

działań o charakterze windykacyjnym) 

Marketing bezpośredni (wysłanie informacji handlowych) 

 art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony 

interes – promowanie towarów i usług 

oferowanych przez Administratora danych) 

 
4. Kategorie odnośnych danych osobowych:  
 
Dane osobowe zwykłe, w tym: imię i nazwisko, PESEL, rodzaj, seria i numer dokumentu tożsamości, numer informacji podatkowej, 
identyfikator do raportowania transakcji, adres zameldowania, adres zamieszkania, adres korespondencji, adres e-mail, numer telefonu, 
data,i miejsce urodzena 
 
 
 
 
 
 



5. Informacje o kategoriach odbiorców Pani/Pana danych osobowych:  

1) osoby upoważnione przez Administratora,  
2) podmioty przetwarzające dane osobowe na podstawie zawartej przez Administratora umowy o powierzenie przetwarzania danych i 
osoby upoważnione przez te podmioty, 

3) podmioty, których udział w realizacji usługi jest konieczny oraz firmy świadczące usługi niszczenia dokumentów i ich nośników, firmy 
świadczące usługi zarządzania zasobami dokumentacyjnymi oraz ich przechowywania, firmy świadczące obsługę prawną i podatkową oraz 
usługi windykacji należności, a także firmy świadczące usługi księgowe. 

4) podmioty, którym Administrator udostępnił dane osobowe na podstawie przepisów prawa.  

 

6. Informacje o zamiarze przekazania Pani/Pana danych osobowych do podmiotów i firm współpracujących:  
 
Administrator zamierza przekazywać danych osobowych do firm współpracujących wyłącznie w celu wykonania usług związanych z 
organizacją obozu – Łeba 2019 
 
7. Okres, przez który Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane:  
 

a. okres realizacji umowy o współpracę – w przypadku przetwarzania danych w celu zawarcia oraz realizacji umowy o 

współpracę, 

b.  okres niezbędny do rozpatrzenia złożonej reklamacji – w przypadku przetwarzania danych w celu obsługi procesu 

składanych reklamacji, 

c.  do momentu rozstrzygnięcia sporu / rozliczenia stron, z uwzględnieniem właściwych terminów przedawnienia 

roszczeń – w przypadku przetwarzania danych w celu dochodzenia roszczeń i podejmowania działań o charakterze 

windykacyjnym, 

d. do momentu wniesienia przez Panią / Pana sprzeciwu – w przypadku marketingu oraz w przypadku przetwarzania 

danych w celu badania poziomu satysfakcji wśród Klientów Administratora oraz marketingu bezpośredniego 

(wysłania informacji handlowych), 

e. po okresach wskazanych w pkt a) - d) przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych lub przez 

okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. 

 
8. Informacje o Pani/Pana prawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych:  

1) prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,  

2) prawo sprostowania swoich danych osobowych,  

3) prawo usunięcia swoich danych osobowych,  

4) prawo ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,  

5) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,  

6) prawo przenoszenia swoich danych osobowych,  
7) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 
zgody przed jej cofnięciem - jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO),  

8) prawo wniesienia skargi do organu sprawującego nadzór w zakresie ochrony danych osobowych (obecnie Główny Inspektor Ochrony 
Danych Osobowych).  

 
9. Źródło pochodzenia danych osobowych:  
 
Pani/Pana dane osobowe zostały przekazane Administratorowi przez Internet  
 
10. Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych 
osobowych, w tym profilowaniu i wywołuje wobec osoby, której dane dotyczą, skutki prawne lub w podobny sposób wpływa na tą 
osobę, o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której 
dane dotyczą:  
 
Administrator nie podejmuje takich zautomatyzowanych decyzji przetwarzając Pani/Pana dane osobowe. 

 

 

…………………………………………………………….. 
(podpis rodzica lub prawnego opiekuna) 

 


