Sportowe Biuro Podróży RAFiK Marcin Jóźwiak
ul. Wschodnia 25H/79, 62-030 Luboń
tel: 728457887, NIP: 7772849070
e-mail: kontakt@rafik.fun www.rafik.fun

DANE OSOBOWE
Ochrona danych osobowych
1. Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą
wykorzystywane dane osobowe jest Sportowe Biuro Podróży RAFiK Marcin
Jóźwiak z siedzibą w Luboniu, ul. Wschodnia 25H/79, 62-030 Luboń,
zarejestrowany w CEiDG, NIP: 7772849070, REGON: 366045097, zwanym
dalej „Administratorem” lub „RAFiK”.
2. Osobom, których dane są przetwarzane przysługuje prawo wglądu do treści
podanych przez nich danych osobowych oraz ich poprawiania, aktualizacji,
uzupełniania lub usuwania. W tym celu można się kontaktować pisząc na adres
e-mail kontakt@rafik.fun
3. Szczegółowa informacja o przetwarzaniu danych osobowych została zawarte w
tym dokumencie. Dokument jest dostępny w formie do pobrania i podpisania
przez Rodzica/Opiekuna Prawnego na stronie internetowej www.rafik.fun
4. Ponadto w niektórych przypadkach do przetwarzania danych osobowych
Uczestników i/lub Rodziców/Opiekunów prawnych, Administrator potrzebuje
zgody. Zgoda ta jest dobrowolna i nie rodzi żadnych negatywnych konsekwencji.
5. Cofnięcie zgody może nastąpić w każdym czasie poprzez podpisanie
stosownego oświadczenia i przesłanie tego oświadczenia na adresy wskazane w
pkt 1 niniejszego działu.. Cofnięcie zgody obowiązuje od daty otrzymania
oświadczenia przez Administratora.
6. Administrator wskazuje, że przetwarzanie wizerunku Uczestnika jest
nieodpłatne, na co Uczestnik i/lub Rodzic/Opiekun prawny wyraża zgodę.

Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych
Niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe. Szczegóły tego dotyczące
znajdziesz poniżej.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?
Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane dane osobowe
jest Sportowe Biuro Podróży RAFiK Marcin Jóźwiak z siedzibą w Luboniu, ul. Wschodnia 25H/79,
62-030 Luboń, zarejestrowany w CEiDG, NIP: 7772849070, REGON: 366045097, zwanym dalej
„Administratorem” lub „RAFiK”.

Jak się z nami skontaktować?
W temacie danych osobowych prosimy o kontakt:
1. adres e-mail: kontakt@rafik.fun
2. adres pocztowy: RAFiK Marcin Jóźwiak, ul. Wschodnia 25H/79, 62-030
Luboń.

Skąd mamy Twoje dane?
Przekazałeś je nam podczas zawierania umowy, wypełniania formularza zgłoszeniowego lub
kontaktowego.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez Sportowe
Biuro Podróży RAFiK Marcin Jóźwiak?
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do świadczenia usług oraz
wykonywania umowy zawartej z Tobą, w tym do:
1. umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną;
2. obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy);
3. kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług;
4. dokonania rezerwacji na obozach sportowych;
5. wysyłania do Ciebie w przyszłości informacji o wydarzeniach sportowych
RAFiK

Obowiązujące w Polsce przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów
podatkowych i rachunkowych. Jeżeli wyrazisz na to zgodę, przetwarzamy Twoje dane osobowe
również w celu przesłania newslettera;

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.
Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Czy jesteś zobowiązany do podania nam swoich danych osobowych?
Wymagamy podania przez Ciebie wyłącznie tych danych osobowych, które są niezbędne, abyś mógł
zawrzeć z nami umowę i ją wykonywać. W tym celu będziesz zobowiązany do podania następujących
danych:
1. w celu rezerwacji miejsca na obozie sportowym: imię i nazwisko, data urodzenia,
pesel, obywatelstwo, płeć, adres zamieszkania, wzrost, typ i numer dokumentu

tożsamości oraz data jego ważności, w tym dane rodzica/opiekuna prawnego:
imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu;

Jeżeli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą
umowy, jak również świadczyć dla Ciebie usług.
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.

Twoje uprawnienia wobec RAFiK w zakresie przetwarzania danych?
Zapewniamy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego 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. W związku z czym przysługują Ci następujące prawa:
1. Prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych
danych;
2. Prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w
przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
3. Prawo żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia
zapomnianym”) – w przypadku gdy:
4. Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w
przypadku gdy:
5. Prawo do przenoszenia danych osobowych – w przypadku gdy:
6. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w tym
profilowania, gdy:

Przysługuje Ci również prawo do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez Nas Twoich
danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest: Generalny Inspektor Ochrony Danych
Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa).

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?
Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą oraz
świadczenia usług drogą elektroniczną, a także po ich zakończeniu, w celach:
1. dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy;
2. wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w
szczególności podatkowych i rachunkowych;

3. zapobiegania nadużyciom i oszustwom;
4. statystycznych i archiwizacyjnych;
5. maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?
Twoje dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:
1. podwykonawcom, czyli podmiotom z których korzystamy przy ich
przetwarzaniu tj. firmy księgowe, informatyczne, doradcze, kancelarie prawne;
2. podmiotom z naszej grupy;
3. partnerom handlowym;
4. podmiotom wykonującym zadania wynikające z przepisów prawa;
5. osobom wykonującym dla nas czynności na podstawie umów cywilnoprawnych
(np. trenerzy);

Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?
Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie w sposób wpływający na Twoje prawa?
Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

ZAPOZNAŁEM SIĘ Z INFORMACJĄ O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

………………………………………………………………………………………………………
podpis Rodzica/opiekuna prawnego, data i miejscowość

UCZY – ZWIEDZA – TRENUJE – DOBRZE WYCHOWUJE

