Strefa Ruchu Książenice
sp. z o.o. z siedzibą w Książenicach
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?
Administratorem, czyli podmiotem decydującym
wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest:

o

tym,

jak

będą

Strefa Ruchu Książenice sp. z o.o. z siedzibą w Książenicach, adres: Książenice,
Aleja Młodości 6, poczta 05-825 Grodzisk Mazowiecki, dawniej Centrum Sportu
i Rekreacji „Strefa Ruchu w Książenicach” spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Książenicach, tel. 22 720 02 12,
Dalej „Spółka”
Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu
Twoich danych osobowych?
Napisz do Spółki: adres e-mail: daneosobowe@strefaruchuksiazenice.pl., adres
pocztowy: Strefa Ruchu Książenice sp. z o.o., Książenice, Aleja Młodości 6, poczta
05-825 Grodzisk Mazowiecki,
Skąd mamy Twoje dane?
Otrzymaliśmy je od Ciebie w związku z przygotowaniem lub zawarciem umowy,
zadaniem pytania drogą telefoniczną, emailową lub przez formularz kontaktowy.
Ponadto, w przypadku, gdy jesteś gościem obiektu sportowego Spółki przy Alei
Młodości nr 6 w Książenicach w związku z potrzebą zwiększenia bezpieczeństwa
oraz umożliwienie wykrywania zachowań szkodzących obiektowi, pracownikom
i osobom użytkującym obiekt lub narażających na straty, monitoring obejmujący
wizję zapisuje na okres 30 dni, co może powodować zapisanie na ten okres
twoich danych osobowych.
Monitoring ograniczony jest do zapisania obrazu przy wykorzystaniu kamer
przemysłowych i obejmuje wjazd, parking obiektu, wnętrze budynku za
wyjątkiem szatni, łazienek i biura.
Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez
spółkę Strefa Ruchu Książenice sp. z o.o. z siedzibą w Książenicach
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Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe, bo jest to niezbędne do wykonania
umowy zawartej z Tobą w związku z podaniem nam przez Ciebie danych
osobowych w związku z przygotowaniem lub zawarciem umowy ze Spółką,
obsługi zamówień, rezerwacji, eventów, Twoich próśb, które do nas kierujesz
(np. przez formularz kontaktowy); kontaktowania się z Tobą, w tym w celach
związanych ze świadczeniem usług, rozpatrywaniem reklamacji itd.
Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla
celów podatkowych i rachunkowych.
Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w na podstawie prawnie uzasadnionego
interesu administratora danych osobowych, którym jest:
• obsługa Twoich próśb i reklamacji, gdy nie są one związane wprost z
wykonaniem umowy;
• windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i
mediacyjnych;
• przechowywanie danych dla celów archiwalnych oraz zapewnienie
rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z
przepisów prawa).
Na podstawie i tylko o ile udzielisz na to zgody, Spółka przetwarza Twoje dane
osobowe w celach marketingowych.
Informacje zgromadzone w wyniku działania monitoringu mają na celu wyłącznie
zwiększenie bezpieczeństwa oraz umożliwienie wykrywania zachowań
szkodzących obiektowi, pracownikom i osobom użytkującym obiekt lub
narażających na straty i nie zostaną przez Spółkę wykorzystane w żadnym innym
celu.
Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?
Spółka wymaga podania przez Ciebie danych osobowych aby móc przygotować,
zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Tobą.
Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie
będziemy mogli przygotować i zawrzeć z Tobą umowy, a w konsekwencji nie
będziesz mógł być naszym klientem.
Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania
innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych.
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Wjazd lub wejście na teren obiektu sportowego Spółki przy Alei Młodości nr 6 w
Książenicach powoduje konieczność udostępnienia danych w zakresie, w jakim
zapisuje je system monitoringu wizyjnego.
W pozostałym zakresie podanie Twoich danych jest dobrowolne.
Jakie masz uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych?
Zapewniamy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz
usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich
przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w
tym profilowaniu, a także prawo wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich
danych osobowych.
Uprawnienia te możesz wykonać, gdy:
• dane wymagają sprostowania - Twoje dane są nieprawidłowe lub
niekompletne;
• chcesz, byśmy usunęli Twoje dane, a:
Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez
Spółkę;
cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych;
zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych;
Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem;
dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z
przepisu prawa;
• chcesz ograniczenia przetwarzania danych:
gdy Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania
Twoich danych na czas pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych;
Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a,
aby zostały usunięte;
Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do
obrony lub dochodzenia roszczeń; l
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wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy
prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy
sprzeciwu;
• chcesz przeniesienia Twoich danych – w każdym przypadku na Twoje pisemne
żądanie.
Masz prawo wnieść skargę 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).
Komy udostępniamy Twoje dane osobowe?
Spółka może udostępniać Twoje dane osobowe podmiotom wspierającym
Spółkę w sprzedaży towarów i świadczeniu usług, czyli swoim podwykonawcom,
firmom księgowym, firmom świadczącym usługi w zakresie IT, które wykonują
usługi konsultingowe, prawne lub audytowe. Spółka może przekazać Twoje dane
osobowe organom publicznym.
Dane z monitoringu wizyjnego mogą być przekazane firmie zajmującej się
ochroną osób i mienia oraz organom publicznym, w tym Policji.
Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?
W przypadku, gdy podajesz nam Twoje dane dla potrzeb przygotowania umowy
Spółka przechowuje Twoje dane osobowe w związku z przygotowaniem umowy
na czas niezbędny do przygotowania umowy oraz 7 lat od końca roku, w którym
podałeś swoje dane.
W przypadku, gdy podajesz nam Twoje dane i wyrażasz zgodę na przetwarzanie
danych w celach marketingowych, próśb i reklamacji – 7 lat od końca roku, w
którym podałeś swoje dane.
W przypadku jednak zawarcia umowy przechowujemy Twoje dane w czasie jej
wykonywania. Dodatkowo, dane mogą być przez nas przechowywane dla celów
księgowych, podatkowych i archiwizacyjnych przez okres 7 lat od dnia
zakończenia obowiązywania umowy lub zdarzenia powodującego konieczność
takiego przetwarzania.
Dane z monitoringu wizyjnego są przechowywane przez 30 dni.
Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru
Gospodarczego?
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Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar
Gospodarczy.
Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez
profilowanie)?
Twoje dane osobowe nie są obecnie przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
Jeśli jednak podejmiemy decyzję o przetwarzaniu automatycznym Twoich
danych, będą one przetwarzane w taki sposób dla potrzeb zbadania Twoich
osobistych preferencji oraz zainteresowań, dla potrzeb dostosowania naszej
oferty do Twoich oczekiwań i przetwarzanie to nie będzie wywoływało żadnych
skutków dla Twoich praw.
Dane osobowe nieletnich
Osoby do lat 13 reprezentowane są przez rodziców lub opiekunów prawnych w
każdym przypadku przy zawieraniu umowy i wykonywaniu praw wynikających z
przetwarzania danych osobowych.
Osoby w wieku od 13 do 16 lat mogą działać samodzielnie – bez zgody rodziców
lub opiekunów prawnych - w sprawach zawierania ze Spółką umowy w drobnych
sprawach życia codziennego.
Jednak w przypadku przetwarzania danych dla celów działań marketingowych za
pomocą Internetu, Spółka musi otrzymać zgodę rodzica lub opiekuna prawnego,
gdy osoba nie skończyła 16 roku życia.
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