
 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KLIENTA 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”, informujemy, że:  

1. Administratorem Danych Osobowych jest PPHU Grupa Marcin Trudnowski ul. 12 Lutego 8a, 82-

300 Elbląg – organ zarządzający Niepubliczną Placówką Oświatowo – Wychowawczą Akademia 

Sportów Wodnych Grupa Marcin Trudnowski, NIP 578-198-50-09, REGON 170965642. 

2. Administrator wyznaczył  kontakt w sprawie Ochrony Danych, z którym może Pan(ni) 

skontaktować  się w sprawach ochrony Pana(ni) danych osobowych i realizacji swoich praw pod 

następującym adresem poczty elektronicznej: biuro@grupawodna.pl lub pisemnie na adres 

PPHU Grupa Marcin Trudnowski ul. 12 Lutego 8a, 82-300 Elbląg. 

3. Pana(ni) dane osobowe przetwarzane będą w celu: 

a.  zawarcia i realizacji umowy – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO - przetwarzanie jest 

niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do 

podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,  

b. spełnienia ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, w celach księgowych                  

i podatkowych, rozpatrywanie reklamacji, obsługi serwisowej i gwarancyjnej – zgodnie z art. 

6 ust. 1 lit. c RODO, 

c. ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, 

d. Wykorzystania wizerunku – zgodnie z art. 6 ust 1 lit a RODO. 

4. Odbiorcami Pana(ni) danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym dane zostają 

udostępnione w celu realizacji umowy. 

5. Administrator nie przewiduje przekazywania Pana(ni) danych do państwa trzeciego, ani 

organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO. 

6. Pana(ni) dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z prawem w zakresie 

dotyczącym kwestii nawiązanej umowy, zaś w przypadku, gdy przetwarzanie danych 

osobowych odbywa się na podstawie udzielonej zgody - do momentu odwołania zgody 

7. W odniesieniu do Pana(ni) danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, ani nie będą profilowane. 

8. Posiada Pan(ni) prawo do: 

✓ żądania dostępu do danych - w granicach art. 15 RODO,  

✓ ich sprostowania - w granicach art. 16 RODO, 

✓ żądania usunięcia - w granicach art. 17 RODO,  

✓ lub ograniczenia czynności przetwarzania - w granicach art. 18 RODO, 

✓ wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych - w granicach art. 21 RODO, 

✓ przenoszenia danych, w tym uzyskania ich kopii - w granicach art. 20 RODO. 

Przysługuje Panu(ni) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Szczegółowe informacje na temat Ochrony Danych 

zamieszczamy w Polityce Prywatności dostępnej w naszej placówce oraz na naszej stronie www. 


