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Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

1. Cel przetwarzania danych osobowych Opiekuna i/lub Uczestnika:  
Przetwarzamy dane osobowe w celu realizacji Umowy o prowadzenie zajęć nauki i doskonalenia pływania (dalej jako „Umowa”). Masz 
również możliwość wyrażenia zgody na otrzymywanie treści marketingowych (informacji handlowych) za pośrednictwem e-mail, sms, i/lub 
telefonicznie oraz do wykorzystania zdjęć i filmów z zajęć z udziałem Uczestnika i w tym celu będziemy przetwarzać dane. 

2. Administrator  
Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe jest Rafał Klimek, prowadzący 
działalność pod nazwą Olimp24 Rafał Klimek, ul. Michałowskiego 4/8, 58-309 Wałbrzych, NIP: 8862856921 (dalej jako „Olimp24”).  

3. Osoba odpowiedzialna za udzielenie informacji o przetwarzaniu twoich danych osobowych 
W razie konieczności skontaktuj się z wyznaczoną przez nas osobą, w wygodny dla Ciebie sposób: 

- adres e-mail:  biuro@olimp24.com 
- telefon: , tel.:  +48 506 293 277 (Rafał Klimek, Klaudia Klimek)   
- adres pocztowy:  Olimp24 Rafał Klimek, ul. Michałowskiego 4/8, 58-309 Wałbrzych. 

4. Możliwość wykorzystania twoich danych w innym celu 
Niezależnie od celu bezpośredniego będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu obsługi Twoich próśb, które do nas kierujesz; 
kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych z realizacją Umowy. Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania 
Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych. Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na 
podstawie prawnie uzasadnionego interesu Olimp24, którym jest: • zapewnienie obsługi usług płatniczych; • obsługa Twoich próśb; • 
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).  

5. Dobrowolność podania Twoich danych osobowych 
Olimp24 wymaga podania przez Ciebie adresu, imienia, nazwiska, numeru telefonu, adresu e-mail, w celu prawidłowej i niezakłóconej 
realizacji Umowy. Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy. W 
pozostałym zakresie podanie Twoich danych jest dobrowolne. 

6. Uprawnienia wobec Olimp 24 w zakresie przetwarzanych danych 
Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw 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 
do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.  
Uprawnienia te możesz wykonać, gdy: • w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub 
niekompletne; • w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane 
przez Olimp24; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane zostały 
zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku; • w odniesieniu do żądania ograniczenia 
przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres 
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; lub 
wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne 
wobec podstawy sprzeciwu; • w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie 
Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny. Masz prawo wnieść skargę w związku z 
przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

7. Cofnięcie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych 
Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażenia zgody na otrzymywanie treści marketingowych (informacji handlowych) za 
pośrednictwem e-mail, sms i/lub telefonicznie– masz prawo do cofnięcia każdej z tych zgód w dowolnym momencie bez wpływu na 
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.   

8. Sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych 
Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy ich przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie 
uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś.  

9. Udostępnienie Twoich danych innym podmiotom  
Olimp24 może udostępniać Twoje dane osobowe podmiotom wspierającym Olimp24 w świadczeniu usług, czyli takim, które zapewniają w 
szczególności usługi organizacyjne, płatnicze, wykonują usługi konsultingowe, audytowe, prawne, a także w przypadku wyrażenia zgody. 
Usługodawcy na mocy odpowiednich umów, zobowiązani są jednak do wykorzystywania powierzonych im danych wyłącznie według 
naszych wytycznych oraz w ściśle określonym przez nas celu. Zobowiązujemy ich również do stosownego zabezpieczenia Twoich danych i 
zachowania ich w tajemnicy. Olimp24 może przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami.  

10. Okres przechowywania Twoich danych  
Olimp24 przechowuje Twoje dane osobowe przez czas realizacji Umowy oraz przez czas, w jakim możliwe jest dochodzenie roszczeń w 
związku z Umową. Twoje dane mogą być przez nas przechowywane także dla celów zapobiegania nadużyciom i oszustwom, dla celów 
statystycznych i archiwizacyjnych lub zdarzenia powodującego konieczność takiego przetwarzania. Jednocześnie, w celu rozliczalności 
będziemy przechowywać dane przez okres, w którym Olimp24 zobowiązany jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających 
dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych, w tym umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne. 


