
 
 

INFORMACJA o przetwarzaniu danych osobowych 

W związku z faktem, że dnia 25 maja 2018 r. zaczęło obowiązywać Rozporządzenie 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 

ochronie danych), zwane dalej „RODO”, w związku z powyższym uprzejmie informujemy, że 

od dnia 25 maja 2018 r. przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się zgodnie z 

poniższymi zasadami: 

Administrator i dane kontaktowe: 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Warszawskie 

Towarzystwo Sportowe „Deski” z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Zaruskiego 8, 00-468 

Warszawa, wpisane zarówno do Rejestru Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i 

zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, jak i 

rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w 

Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000121977, REGON: 

001256032, NIP: 5261641025 (dalej: „My”). 

Może się Pani/Pan z nami kontaktować: 

- listownie, na adres: Warszawskie Towarzystwo Sportowe „Deski”, ul. Zaruskiego 8, 00-468 

Warszawa. 

- mailowo, na adres: rodo@deski.org 

Przetwarzane dane i sposób ich pozyskania: 

Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, które nam Pani/Pan podał np. podczas 

składania rezerwacji, składając reklamację lub odstępując od umowy, lub też np. wysyłając 

do nas wiadomość, zapisując się na obóz/wyjazd, prosząc o powiadomienie lub kontakt. 

Przetwarzamy także Pani/Pana numer rachunku bankowego, z którego dokonywano 

płatności lub na który dokonywano zwrotów. 

W związku z wystawieniem faktury VAT przetwarzamy dodatkowo nazwę Pani/Pana 

firmy, adres zamieszkania lub prowadzenia działalności, numer NIP. 

Dodatkowo przetwarzamy Pani/Pana dane dotyczące zachowań takich jak np. 

dokonywanie transakcji, reklamacji, historię korespondencji i kontaktów z nami, aktywności 

na naszej stronie czy profilach internetowych lub mediach społecznościowych.  

Są to dane takie jak: oglądane produkty, adresy IP czy identyfikatory urządzeń, dane z plików 

cookie i lokalizacje, korespondencja, kontakty, a także opinie o nas i naszych usługach lub 

produktach. 

Na potrzeby ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń możemy także zbierać dane 

dotyczące numeru PESEL lub NIP oraz adresu zamieszkania ze źródeł publicznie dostępnych, 
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w tym CEiDG, KRS, REGON lub innych rejestrów i ewidencji prowadzonych przez organy 

administracji publicznej.  

Cel pozyskiwania danych, podstawa i okres ich wykorzystywania: 

Pani/Pana dane osobowe są nam potrzebne oraz przetwarzane przede wszystkim w celu: 

- podjęcia na Pani/Pana żądania działań przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 b) RODO) – 

przez czas niezbędny do wykonania tych działań, 

- zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 b) RODO) – przez czas niezbędny do wykonania 

umowy i dokonania rozliczeń z jej tytułu, 

- wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 c) RODO obejmujących: 

obowiązki z tytułu odstąpienia lub rozwiązania umowy – przez okres do czasu przedawnienia 

roszczeń z tego tytułu;  obowiązki związane z wystawieniem i przechowywaniem faktur i 

dokumentów wymaganych przez prawo podatkowe i przepisy o rachunkowości – do czasu 

wystawienia faktury lub innych dokumentów, a następnie przez okres ich przechowywania 

określony przepisami podatkowymi i przepisami o rachunkowości; przechowywania danych 

w celu wykazania spełnienia obowiązku rozliczalności i innych nałożonych przez przepisy o 

ochronie danych osobowych – przez okres trwania odpowiedzialności z tego tytułu; 

obowiązki z tytułu rękojmi za wady – przez okres trwania odpowiedzialności z tego tytułu) 

- realizacji naszych tzw. prawnie uzasadnionych interesów (art.  6 ust. 1 f) RODO), w 

szczególności w przypadku: ustalenia, obrony, dochodzenia roszczeń – do czasu 

przedawnienia roszczeń z tytułu umowy lub naszych działań związanych z umową lub 

żądaniami przed zawarciem umowy; tworzenia analiz, zestawień lub statystyk na nasze 

potrzeby wewnętrzne, obejmujące w szczególności analizowanie i planowanie rozwoju 

naszych usług i produktów – przez okres trwania umowy lub do czasu zakończenia działań 

podjętych na żądanie, a następnie przez okres przedawnienia roszczeń z tych tytułów; 

wsparcia obsługi klientów – przez okres trwania umów lub do czasu zakończenia działań na 

żądanie w przypadku braku umowy; w celach marketingowych w tym profilowania tj. w celu 

przekazania informacji o naszych promocjach, usługach akcjach lub wydarzeniach, w tym 

ofertach specjalnych – przez okres trwania umowy; zapewnienia bezpieczeństwa osób w tym 

pracowników i klientów oraz mienia – przez czas trwania postępowań w tym przedmiocie; 

zapewnienia bezpieczeństwa sieci i informacji – przez cały okres przechowywania danych tj. 

do czasu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy lub działań związanych z umową lub 

żądaniami przed zawarciem umowy oraz ustania naszej odpowiedzialności z tytułu 

obowiązków rozliczalności i innych nałożonych przez przepisy o ochronie danych osobowych. 

 

Ponad to, możemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe także na podstawie 

udzielonej nam zgody w celach w niej określonych – do czasu wycofania zgody, a po 



 
 

wycofaniu zgody do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu naszych działań podjętych na 

jej podstawie i ustania naszej odpowiedzialności z tytułu obowiązku rozliczalności i innych 

nałożonych przez przepisy o ochronie danych osobowych w celu ustalenia, obrony lub 

dochodzenia tych roszczeń, tworzenia zestawień, analiz i statystyk na nasze potrzeby 

wewnętrzne, zapewnienia bezpieczeństwa sieci i informacji (tj. dla realizacji naszych tzw. 

Prawnie uzasadnionych interesów – art. 6 ust. 1 f) RODO) oraz wykazania spełnienia 

obowiązku rozliczalności i innych nałożonych przez przepisy o ochronie danych osobowych 

(tj. dla wykonania obowiązków prawnych – art. 6 ust. 1 c) RODO).  

Dobrowolność podania danych osobowych: 

Podania przez Panią/Pana danych osobowych było oraz nadal jest całkowicie 

dobrowolne, przy czym dane te mogą być niezbędne do wykonania np. umowy, przesłania 

faktury, realizacji zamówienia, rezerwacji, obsługi rozpoznania i rozpatrzenia np. reklamacji i 

oświadczeń o odstąpieniu od umowy, jak też załatwienia innego rodzaju sprawy przed 

zawarciem umowy, lub nawet udzielenia odpowiedzi lub informacji. 

Przekazywanie danych innym podmiotom: 

Pani/Pana dane możemy przekazać: 

- podmiotom przetwarzającym w naszym imieniu Pani/Pana dane osobowe i uczestniczącym 

w wykonywaniu naszych czynności, tj. podmiotom obsługującym nasze systemy 

teleinformatyczne lub udostępniającym nam narzędzia teleinformatyczne, w tym miejsca na 

serwerach lub stronach, platformy informatyczne, etc.; podmiotom świadczącym nam usługi 

doradcze, konsultacyjne, pomoc prawną, podatkową lub rachunkową; podmiotom 

świadczącym na nasza rzecz usługi dotyczące bezpieczeństwa osób i mienia; 

podwykonawcom lub zleceniobiorcom wspierającym nas w wykonaniu umów i obsłudze 

klientów, np. w procesie obsługi klienta, lub prowadzącym sklepy sprzedaży lub innym 

podmiotom pośredniczącym w obsłudze naszych klientów lub sprzedaży naszych usług i 

produktów; agencjom reklamowym lub innym podmiotom organizującym lub prowadzącym, 

lub też pośredniczącym lub współpracującym w organizacji lub prowadzeniu naszych usług 

lub akcji marketingowych. 

- innym administratorom będącymi podmiotami prowadzącymi działalność płatniczą (banki, 

instytucje płatnicze) – w celu realizacji usług płatności; zakładami ubezpieczeń w celu 

realizacji usługi ubezpieczenia; podmiotami prowadzącymi lub świadczącymi usługi 

transportu lub przewozu lub usług spedycji – w celu realizacji usługi transportu lub 

przewozu; podmiotami prowadzącymi lub organizującymi lub współpracującymi lub 

pośredniczącymi przy prowadzeniu lub organizacji naszych usług lub współpracującymi z 

nimi przy obsłudze klientów lub prowadzeniu szkoleń lub usług – w celu rozliczenia 

należnych im wynagrodzeń; 

 



 
 

Pozostałe prawa: 

Przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem przez nas Państwa 

danych: 

- prawo dostępu do danych osobowych, prawo sprostowania danych osobowych, prawo 

usunięcia danych osobowych, prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo 

do przeniesienia danych osobowych, prawo wniesienia skargi do organu ochrony danych 

osobowych, prawo cofnięcia w każdym czasie zgody bez podania przyczyny oraz bez wpływu 

na przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Ponad 

powyższe przysługuje również prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas 

Pani/Pana danych na potrzeby marketingowe (w tym wobec profilowania), jak też sprzeciwu 

wobec przetwarzania przez nas Pani/Pana danych osobowych do innych celów aniżeli 

marketingowe, a wynikających z tzw. Prawnie uzasadnionych interesów przez nas 

realizowanych – z przyczyn z związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją.  

Inne informacje: 

W celu uzyskania większej ilości informacji dotyczących zasad przetwarzania i 

ochrony przez nas danych osobowych znajdzie Pani/Pan w naszej Polityce Bezpieczeństwa 

lub też może Pani/Pan skontaktować się z nami w tej sprawie listownie na adres: 

Warszawskie Towarzystwo Sportowe „Deski”, ul. Zaruskiego 8, 00-468 Warszawa, lub też 

mailowo, na adres: rodo@deski.org .  
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