Polityka prywatności klubu HILGAZ SQUASH
Regulamin przetwarzania danych osobowych przez Klub HILGAZ SQUASH
Wolności 50, 62-200 Gniezno przy Stacji Paliw HIL-GAZ

1. Administrator i właściciel danych
HIL-GAZ Paweł Hildebrański, ul. Konikowo 10, 62-200 Gniezno, NIP 784-102-4422

2. Cel przechowywania i przetwarzania danych
1. Dane osobowe zbierane są w celu zapewnienia realizacji usług sportowych tj.: rezerwowania
terminów wynajmu kortów, kontaktu z klientami w razie wystąpienia sytuacji specjalnych
oraz umożliwienia dochodzenia roszczeń klubu w wypadku strat powstałych z przyczyn
leżących po stronie użytkownika kortu.
2. Jeśli klient wyrazi zgodę, możliwe jest przesyłanie informacji marketingowych np. o
zwolnionych terminach, akcjach promocyjnych, aktualnych ofertach.

3. Zbierane typy danych
1. Wśród typów danych osobowych, które zbierane są przez Administratora danych
osobowych, samodzielnie lub za pośrednictwem osób trzecich są: imię i nazwisko lub nazwa
firmy, adres, numer NIP, adres email lub numer telefonu.

4. Metody przetwarzania
1. Administrator Danych przetwarza dane osobowe w sposób prawidłowy i podejmuje
odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu ochrony przed nieuprawnionym dostępem,
ujawnieniem, modyfikacją lub nieuprawnionym zniszczeniem danych.
2. Przetwarzanie danych odbywa się za pomocą komputerów i/lub narzędzi IT, zgodnie z
procedurami organizacyjnymi i sposobami ściśle związanymi ze wskazanymi celami.
3. Poza Administratorem Danych, w niektórych przypadkach, dane mogą być dostępne dla
innych osób odpowiedzialnych za świadczenie usług (sprzedaż, administrację systemu) lub
podmiotów zewnętrznych (świadczących usługi takie jak księgowe czy prawne).

5. Okres przechowywania danych
1. Dane osobowe będą przechowywane do czasu:
- do realizacji umowy, jak również w celu dochodzenia roszczeń;

-

przez czas wynikający z przepisów prawa o narodowym zasobie archiwalnym i
archiwach lub innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego;
do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane osobowe zostały pozyskane
na podstawie wyrażonej zgody.

6. Prawa Klienta
1. Klienci mają prawo w dowolnym momencie dowiedzieć się, czy ich Dane Osobowe były
przechowywane i skonsultować się z Administratorem Danych, aby dowiedzieć się o ich
zawartości i pochodzeniu.
2. Klienci mają prawo do sprawdzenia dokładności danych lub żądania ich uzupełnienia,
anulowania, aktualizacji, poprawy, przekształcenia lub usunięcia.
3. Klientom przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (GIODO), gdy
uznają, iż przetwarzanie ich danych narusza przepisy rozporządzenia o ochronie danych
osobowych

7. Informacje prawne
Niniejsza polityka prywatności została przygotowane w celu wypełnienia zobowiązań wynikających z
art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych t.j.: rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119,
s.1).

