
KOMUNIKAT RODO DLA UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ ZORGANIZOWANYCH 
 

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 - Dziennik Urzędowy UE L 119 

- RODO) Centrum Rekreacji Aqua-Pil Sp. z o.o. informuje, że:  

1) Administratorem danych osobowych przekazanych przez uczestnika zajęć zorganizowanych oraz jego rodziców / praw-

nych opiekunów, zawartych w niniejszym formularzu, jest Centrum Rekreacji Aqua-Pil Sp. z o.o. - siedziba: 64-920 Piła, 

ul. Artura Grottgera 4 (dalej: CR AQUA-PIL Sp. z o.o.), wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądo-

wego pod nr: 0000233665, nr REGON: 300010331, nr NIP: 7642465595, tel. 67 211 73 40, e-mail: sekreta-

riat@aquaparkpila.pl. 

2) CR AQUA-PIL Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe zawarte w formularzu przeznaczonym dla uczestników zajęć zor-

ganizowanych w niżej wskazanych celach oraz na następujących podstawach prawnych:  

• w celach związanych z obsługą ewidencyjną i organizacyjną zajęć oraz wypełnieniem obowiązków określonych w 

art. 92t ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz przepisach rozporządzenia Ministra Edukacji Na-

rodowej z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (art. 6 ust. 1 lit c, e RODO oraz art. 9 

ust. 2 lit. g, j RODO); 

• w celu dokumentowania działań związanych z organizacją zajęć sportowych i rekreacyjnych określonych przepi-

sami ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej, ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie oraz prze-

pisami prawa oświatowego (art. 6 ust. 1 lit. c, e RODO); 

• w celu dokonania rezerwacji (zajęcia na basenach, zajęcia fitness, saunarium, lodowisko, boisko wielofunkcyjne) i 

przeprowadzenia zajęć lub udostępnienia zarezerwowanego obiektu / pomieszczeń (podstawa prawna: art. 6 ust 1 

lit. b RODO); 

• w celu udokumentowania informacji o stanie zdrowia uczestników zajęć, istotnych w kontekście organizacji zajęć 

uwzgledniającej zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uczestników - na podstawie pisemnych oświad-

czeń uczestnika lub pisemnych oświadczeń rodziców / prawnych opiekunów uczestnika (podstawa prawna: art. 9 

ust. 2 lit. a, f, g, i RODO); 

• w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą (podstawa prawna: art. 6 

ust 1 lit. b RODO);  

• w celach wynikających z postanowień zawartych umów (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit. b RODO); 

• w celu udokumentowania wykonanej usługi lub umowy, względnie rozpatrzenia i załatwienia reklamacji na pod-

stawie obowiązków wynikających z ustawy o rachunkowości i przepisów prawa podatkowego oraz w celu wypeł-

nienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit. c, e RODO);  

• w celu marketingu usług własnych oraz promowania działalności Spółki i jej nowych inicjatyw wśród klientów i po-

tencjalnych klientów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO, art. 6 ust. 1 lit. f RODO oraz właściwe przepisy 

dot. komunikacji elektronicznej);  

• w celach analitycznych i badań satysfakcji klientów pod kątem właściwego sposobu realizowania usług przez CR 

AQUA-PIL Sp. z o.o. oraz optymalizacji procesów obsługi klientów, co stanowi prawnie uzasadniony interes Admi-

nistratora Danych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);  

• w celu uaktualniania i korygowania danych osobowych klientów, jak również kontaktowania się z nimi w spra-wach 

realizacji ich wniosków, skarg, reklamacji, uwag i postulatów, w ramach prawnie uzasadnionego interesu Admini-

stratora Danych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);  

• w celach dowodowych będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych polegającego 

na zabezpieczeniu informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f 

RODO);  

• w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją praw-

nie uzasadnionego interesu Administratora Danych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 

• w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia na terenie administracyjnym CR AQUA-PIL Sp. z o.o. poprzez 

wykorzystywanie monitoringu wizyjnego, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora Danych (podsta-

wa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

3) Dotyczące Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji przez CR AQUA-PIL Sp. 

z o.o., w tym profilowaniu. 

4) Osobom, których dane nasza Spółka przetwarza przysługują prawa: 



• dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, 

• sprostowania (poprawiania) danych, 

• usunięcia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 17 RODO),  

• do ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 18 RODO), 

• do przenoszenia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 20 RODO), 

• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 21 RODO), 

• wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

5) CR AQUA-PIL Sp. z o.o. przechowywało będzie Państwa dane osobowe: 

• przez okres niezbędny do wykonania umowy / realizacji usługi i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszcze-

niami, tj. przez okres 10 lat, lub do czasu przedawnienia roszczeń;  

• w przypadku przetwarzania danych w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych przez 

okres do czasu złożenia przez sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą, z zastrzeżeniem konieczności prze-

twarzania danych do końca okresu niezbędnego do ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszcze-

niami;  

• w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody osoby - w razie wycofania przez nią zgody - (przy braku 

innej podstawy prawnej przetwarzania), bądź zgłoszenia sprzeciwu, zaprzestaniemy przetwarzania danych w ce-

lach określonych w deklaracji zgody.  

Ponadto, przez 3 lata będziemy przechowywać dowód udzielonej zgody dla celów związanych z wykazaniem fak-

tów na wypadek ewentualnych roszczeń dotyczących nieprawidłowego przetwarzania przez nas danych osobo-

wych. 

6) Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania 

publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów 

powszechnie obowiązującego prawa, jak również podwykonawcom związanym z CR AQUA-PIL Sp. z o.o. umowami 

powierzenia przetwarzania danych osobowych, np. kancelarie radców prawnych, firmy wykonujące na rzecz Spółki 

usługi informatyczne, zleceniobiorcy prowadzący zajęcia. 

7) Administrator Danych deklaruje że nie przekazuje i nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego 

lub organizacji międzynarodowej. 

8) W Centrum Rekreacji AQUA-PIL Sp. z o.o. wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować 

się: 

• telefonicznie: (67) 211 73 48 

• drogą elektroniczną: kadry.place@aquaparkpila.pl 

• osobiście w siedzibie Spółki, pokój nr 209. 
 

 

Prezes Zarządu AQUA–PIL Sp. z o.o. 

Krzysztof Kijak 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



DOBROWOLNE ZGODY OSOBY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 
 

Niniejszym wyrażam dobrowolnie zgodę Centrum Rekreacji Aqua-Pil Sp. z o.o. - siedziba: 64-920 Piła, ul. Artura Grottgera 4 

na:  

• opublikowanie na stronie internetowej http://aquaparkpila.pl, oraz https://web.facebook.com/AquaparkPila,  oraz     

w materiałach i wydawnictwach firmowanych przez CR AQUA–PIL Sp. z o.o. mojego wizerunku / wizerunku mojego 

dziecka* w formie fotografii, jak też materiału wizyjnego nagranego przez CR AQUA–PIL Sp. z o.o., w tym informacji      

o osiągniętych przeze mnie wynikach sportowych, 

 TAK     NIE 

• wykorzystywanie przez CR AQUA–PIL Sp. z o.o. moich danych / danych mojego dziecka* w celu informowania mnie      

o innych, organizowanych w przyszłości imprezach sportowych i rekreacyjnych oraz warunkach uczestnictwa w nich. 

 TAK     NIE 
 

Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, że fotografie, filmy lub nagrania wykonane podczas imprez organizowanych przez 

CR AQUA–PIL Sp. z o.o. mogą zostać  umieszczone na wyżej wskazanych stronach internetowych oraz wykorzystane             

w materiałach promocyjnych i publikacjach firmowanych przez CR AQUA–PIL Sp. z o.o.  Zrzekam się niniejszym wszelkich 

roszczeń, w tym również o wynagrodzenie, z tytułu wykorzystywania mojego wizerunku / wizerunku mojego dziecka*        

dla potrzeb informacyjnych i promocyjnych CR AQUA–PIL Sp. z o.o. 

Przyjmuję do wiadomości, że:  

• udzielona przeze mnie powyżej zgoda może być odwołana przeze mnie w każdym czasie. Ewentualne odwołanie przeze 

mnie zgody na przetwarzanie mojego wizerunku nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego               

Administrator Danych dokonywał na podstawie zgody przed jej odwołaniem. W celu odwołania zgody należy               

poinformować o swojej decyzji CR AQUA–PIL Sp. z o.o. w formie pisemnej (na adres: Centrum Rekreacji Aqua-Pil Sp.      

z o.o. 64-920 Piła, ul. Artura Grottgera 4), drogą elektroniczną (wysyłając e-mail na adres sekretariat@aquaparkpila.pl, 

względnie poprzez osobiste złożenie odwołania w siedzibie Spółki. 

• Przysługują mi prawa: 

− dostępu do dotyczących mnie danych oraz otrzymania ich kopii, 

− sprostowania (poprawiania) danych, 

− usunięcia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 17 RODO),  

− do ograniczenia przetwarzania danych, 

− do przenoszenia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 20 RODO), 

− wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, 

− wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

• CR AQUA–PIL Sp. z o.o., jako administrator danych osobowych przechowywała będzie mój wizerunek w celach wyżej 

określonych do chwili odwołania przeze mnie przedmiotowej zgody. 

• CR AQUA–PIL Sp. z o.o. wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się telefonicznie: nr – 

67 211 73 48 lub na adres e-mail kadry.place@aquaparkpila.pl, względnie osobiście w siedzibie Spółki, po uprzednim 

telefonicznym uzgodnieniu terminu spotkania 
 

 

            ……………………………………………………………………… 

Data i czytelny podpis  

 

http://aquaparkpila.pl/
https://web.facebook.com/AquaparkPila

