INFORMACJA
DOTYCZĄCA
RODO
Od 25 maja 2018 roku jest stosowane 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 i
wsprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). W świetle
powyższego pragniemy poinformować Państwa, że Administratorem Państwa danych osobowych jest K&S
Fit&Dance Kinga Harazim z siedzibą w Bytomiu, przy ul. Szymały 168/7.
Z administratorem danych można kontaktować się jak powyżej, lub na adres email kontakt@kingaiszymon.pl.
Państwa dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:
1. zawarcie i realizacja umowy (świadczenie usług);
2. na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej;
3. sprzedaż usług oferowanych przez K&S Fit&Dance Kinga Harazim;
4. dochodzenie roszczeń;
5. archiwizacja;
6. udzielanie odpowiedzi na pisma i wnioski;
7. prowadzenie działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa.
Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych będzie:
1. konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
2. konieczność wynikająca z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora,
takich jak udzielanie odpowiedzi na Państwa pisma i wnioski.
Państwa dane mogą być przekazywane następującym podmiotom:
1. organizatorom zawodów i zajęć tanecznych i ruchowych w przypadku współpracy lub uczestnictwa w
zawodach organizowany przez inny podmiot niż K&S Fit&Dance Kinga Harazim;
2. organizatorom wypoczynku, w szczególności obozów sportowych;
3. kancelariom prawnym, którym K&S Fit&Dance Kinga Harazim zleci np. Prowadzenie postępowania;
4. podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu, w jakim dane są przetwarzane.
Okres, przez który Państwa dane będą przechowywane, jest obliczany w opraciu o następujące kryteria:
1. przepisy prawa, które mogą obligować spółkę do przetwarzania danych;
2. okres, przez jaki świadczone są usługi;
3. okres, który jest niezbędny do ochrony interesów administratora.
Ponadto informujemy, że mają Państwo prawo do:
1. żądania dostępu do dotyczących Państwa danych osobowych w celu sprostowania tych danych;
2. żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie
dodatkowego oświadczenia;
3. usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania;
4. wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych;
5. przeniesienia Państwa danych osobowych.
Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych prosimy
kierować na adres administratora z dopiskiem „dane osobowe”.

