Dane osobowe / Polityka prywatności
1.

Administratorem Danych Osobowych jest Globalsport Bartosz Deba z siedzibą w Nakle nad Notecią 89-100,
Karnowo 1A, NIP 558-174-03-84, e-mail: poczta@globallsport.pl. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony
Danych są tożsame z danymi kontaktowymi Administratora wskazanymi w zdaniu poprzednim.

2.

Dane osobowe Klienta oraz Uczestnika przetwarzane są przez Organizatora w celu:
a) sprzedaży i świadczenia usług oferowanych przez Organizatora, w tym rezerwacji usług;
b) zawarcia umowy o świadczenie usług oferowanych przez Organizatora;
c) rozpatrywania uprawnień reklamacyjnych.
Klient wyraża zgodę w imieniu własnym oraz w imieniu Uczestnika, którego jest przedstawicielem
ustawowym, na przetwarzanie danych osobowych w celu wskazanym w ust. 2.

3.

Wyrażenie zgody na podanie danych osobowych oraz ich przetwarzanie w celu wskazanym w ust. 2 jest
dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwi wykonanie usługi oferowanej przez Organizatora.

4.

Klient wyraża zgodę w imieniu własnym oraz w imieniu Uczestnika, którego jest przedstawicielem
ustawowym, na przetwarzanie danych osobowych w celu promocji i marketingu Organizatora i usług
przez niego świadczonych.

5.

Klient wyraża zgodę w imieniu własnym oraz w imieniu Uczestnika, którego jest przedstawicielem
ustawowym, na przetwarzanie danych osobowych, w tym do wykorzystania wizerunku Klienta lub
Uczestnika w celu stworzenia fotografii, fotorelacji, materiałów wideo z organizowanej imprezy oraz
udostępniania ich na portalu społecznościowym Facebook, stronie internetowej Organizatora oraz
w katalogach Organizatora, Klient wyraża również zgodę na otrzymywanie ofert oraz newsletterów
Organizatora pocztą, drogą elektroniczną, smsową lub telefoniczną.

6.

Podstawą prawną przetwarzania jest zgoda osoby, której dane dotyczą. Dane będą przetwarzane do czasu, w
którym ustanie cel, dla którego zostały zebrane lub sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych osoby,
której dane dotyczą, w zależności co nastąpi pierwsze. Każdy ma prawo żądania od Administratora dostępu do
danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia
danych i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Każdy ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie
danych osobowych, której udzielił Administratorowi. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem. Każdy ma prawo do wniesienia skargi do Organu
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Uprawnienia osoby, której dane dotyczą, w tym wycofanie udzielonej zgody, można wykonać przez złożenie
oświadczenia wykorzystując dane kontaktowe Administratora lub Inspektora Danych Osobowych wskazane we
wstępie. W zakres czynności przetwarzania danych osobowych wchodzi profilowanie danych. Skutkami
czynności, o których mowa w zdaniu poprzednim jest dobór oferty handlowej i ewentualne przesyłanie
korespondencji marketingowej. Sprzeciw w stosunku do czynności profilowania, jak również wszelkie inne
uprawnienia osoby, której dane dotyczą można wykonać przez złożenie oświadczenia wykorzystując dane
kontaktowe Administratora lub Inspektora Ochrony Danych wskazane we wstępie.
7.

W celu realizacji swych praw Klient może kontaktować się z Organizatorem pisemnie na adres:
GlobalSport Bartosz Deba, 89-100 Nakło nad Notecią, Karnowo 1A lub mailowa na adres:
poczta@globallsport.pl

