
 
 
 

 

 POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU WWW.HOUSEOFTENNIS.PL 

1. Informacje ogólne.  
1. Operatorem Serwisu [www.houseoftennis.pl

tez funkcję administratora danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 
roku o ochronie danych osobowych.

2. Polityka Prywatności serwisu ma charakter informacyjny.
3. Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu Użytkownik powinien zapoznać się z treścią Polity

Prywatności. 
4. Polityki Prywatności stron zewnętrznych, do których odnośniki znajdują się w serwisie 

regulowane są odrębnymi dokumentami.
 
2. Gromadzone informacje. 

1. Serwis pozyskuje informacje 
a. Dobrowolne wpr
b. Pliki Cookies zapisane w Urządzeniu Użytkownika
c. Automatyczne zapisywanie technicznych logów systemowych Urządzenia Użytkownika 

oraz logów dokumentujących sposób korzystania z serwisu
2.  Wypełniając formularz zg

dane: 
a. Imię i nazwisko d
b. Rok urodzenia dz
c. Imię i nazwisko r
d. Numer telefonu;
e. Adres e-mail, 

 
3. Wypełnienie formularza i podanie danych, o których mowa w pkt. 2 jest 
4. Automatycznie zapisywane techniczne logi systemowe Urządzenia Użytkownika obejmują

szczególności: 
a. adres IP Urządzenia Użytkownika,
b. dane przeglądarki internetowej i systemu operacyjnego, używanego przez 

Użytkownika, 
c. datę i czas wizyty w Portalu. 
d. informacje o adresie IP. 

5. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądają
 

3. Przetwarzanie danych. 
1. Wszelkie informacje o użytkowniku przetwarzane są zgodnie z przepisami 

danych osobowych. 
2. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z fu

formularza, ponadto dane Użytkowników mogą być przetwarzane w celach marketingowych 
związanych z funkcjonowaniem serwisu takich jak:

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU WWW.HOUSEOFTENNIS.PL  

www.houseoftennis.pl] jest House of Tennis Spółka z o.o. 
administratora danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 

roku o ochronie danych osobowych. 
Polityka Prywatności serwisu ma charakter informacyjny. 
Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu Użytkownik powinien zapoznać się z treścią Polity

Polityki Prywatności stron zewnętrznych, do których odnośniki znajdują się w serwisie 
regulowane są odrębnymi dokumentami. 

informacje dotyczące Użytkownika lub jego Urządzenia po
Dobrowolne wprowadzenie przez Użytkownika do formularza kontaktowego,
Pliki Cookies zapisane w Urządzeniu Użytkownika, 
Automatyczne zapisywanie technicznych logów systemowych Urządzenia Użytkownika 
oraz logów dokumentujących sposób korzystania z serwisu 

głoszeniowy Użytkownik przekazuje Operatorowi Serwisu następujące 

dziecka; 
ziecka; 
rodzica/opiekuna; 

Numer telefonu; 

Wypełnienie formularza i podanie danych, o których mowa w pkt. 2 jest dobrowolne
Automatycznie zapisywane techniczne logi systemowe Urządzenia Użytkownika obejmują

adres IP Urządzenia Użytkownika, 
dane przeglądarki internetowej i systemu operacyjnego, używanego przez 

datę i czas wizyty w Portalu.  
informacje o adresie IP.  

Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.

Wszelkie informacje o użytkowniku przetwarzane są zgodnie z przepisami 

Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z fu
, ponadto dane Użytkowników mogą być przetwarzane w celach marketingowych 

związanych z funkcjonowaniem serwisu takich jak: 
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] jest House of Tennis Spółka z o.o. Operator pełni 
administratora danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 

Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu Użytkownik powinien zapoznać się z treścią Polityki 

Polityki Prywatności stron zewnętrznych, do których odnośniki znajdują się w serwisie 

poprzez: 
owadzenie przez Użytkownika do formularza kontaktowego, 

Automatyczne zapisywanie technicznych logów systemowych Urządzenia Użytkownika 

Użytkownik przekazuje Operatorowi Serwisu następujące 

dobrowolne 
Automatycznie zapisywane techniczne logi systemowe Urządzenia Użytkownika obejmują w 

dane przeglądarki internetowej i systemu operacyjnego, używanego przez 

cymi strony. 

Wszelkie informacje o użytkowniku przetwarzane są zgodnie z przepisami ustawy o ochronie 

Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego 
, ponadto dane Użytkowników mogą być przetwarzane w celach marketingowych 



 
 
 

 

a. Prowadzenie działalności marketingowej poprze
lub numer telefony

b. Polepszenie jakości serwisu
3. W celu umożliwienia Operatorowi przetwarzania danych osobowych podanych w formularzu 

w celu wynikającym z jego funkcji Użyt
przetwarzanie jego danych osobowych w tym celu poprzez zaznaczenie okienka zgody 
znajdującego się pod formularzem, w przypadku braku wyrażenia takiej zgody dane podane w 
formularzu nie będą mogły zostać przesłane do

4. Dane w formularzu nie są udostęp
informacyjna.  

5. Dane osobowe Użytkownika mogą bez zgody Użytkownika być przekazywane podmiotom 
uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właś
organom wymiaru sprawiedliwości oraz organom celnym.

 
4. Prawa Użytkownika w zakresie ochrony danych osobowych.

1. Operator zapewnia Użytkownikowi realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie 
danych osobowych, w tym prawo dostępu i poprawy własnyc
kontroli ich przetwarzania. 

2. Użytkownik ma prawo żądać usunięcia danych, które są niekompletne, nieaktualne, 
nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy. Użytkownik ma prawo żądać 
usunięcia danych, które są już zbędne do r

3. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Użytkownik 
ma prawo do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania 
danych osobowych ze wzgl
wobec przetwarzania jego danych osobowych, gdy Usługodawca zamierza je przetwarzać w 
celach marketingowych lub wobec przekazywania jego danych osobowych innemu 
administratorowi danych.

4. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania na podany uprzednio adres e
mail lub numer telefonu  treści o charakterze reklamowym. W tym celu, Użytkownik powinien 
zgłosić rezygnację na wskazany w stopce serwisu adres e

 
5. Zabezpieczenie danych 

1.  Operator chroni dane osobowe Użytkownika przed ich udostępnieniem osobom 
nieupoważnionym oraz ich utratą, zniszczeniem, uszkodzeniem lub zmianą, stosując 
odpowiednie zabezpieczenia 

2. Serwis stosuje urządzenia zabezpieczające ser
3. Powierzone przez Użytkownika dane osobowe są przechowywane w bazie danych, przy 

wykorzystaniu odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, zapewniających 
ochronę przetwarzanych danych 
powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności przez rozporządzenie 
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie 
dokumentacji przetwarzania danych osobowych 
organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do 
przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024).

 

Prowadzenie działalności marketingowej poprzez przesyłanie na podany adres e
lub numer telefony wiadomości o treści informacyjnej lub reklamowej’
Polepszenie jakości serwisu 

W celu umożliwienia Operatorowi przetwarzania danych osobowych podanych w formularzu 
w celu wynikającym z jego funkcji Użytkownik zobowiązany jest wyrazić zgo
przetwarzanie jego danych osobowych w tym celu poprzez zaznaczenie okienka zgody 
znajdującego się pod formularzem, w przypadku braku wyrażenia takiej zgody dane podane w 
formularzu nie będą mogły zostać przesłane do Operatora.  
Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej niż

Dane osobowe Użytkownika mogą bez zgody Użytkownika być przekazywane podmiotom 
uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właś

wymiaru sprawiedliwości oraz organom celnym. 

Prawa Użytkownika w zakresie ochrony danych osobowych. 
Operator zapewnia Użytkownikowi realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie 
danych osobowych, w tym prawo dostępu i poprawy własnych danych osobowych oraz 
kontroli ich przetwarzania.  
Użytkownik ma prawo żądać usunięcia danych, które są niekompletne, nieaktualne, 
nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy. Użytkownik ma prawo żądać 
usunięcia danych, które są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.              
W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Użytkownik 
ma prawo do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania 
danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację  oraz prawo wniesienia sprzeciwu 
wobec przetwarzania jego danych osobowych, gdy Usługodawca zamierza je przetwarzać w 
celach marketingowych lub wobec przekazywania jego danych osobowych innemu 
administratorowi danych. 

ownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania na podany uprzednio adres e
mail lub numer telefonu  treści o charakterze reklamowym. W tym celu, Użytkownik powinien 
zgłosić rezygnację na wskazany w stopce serwisu adres e-mail. 

Operator chroni dane osobowe Użytkownika przed ich udostępnieniem osobom 
nieupoważnionym oraz ich utratą, zniszczeniem, uszkodzeniem lub zmianą, stosując 
odpowiednie zabezpieczenia organizacyjne. 
Serwis stosuje urządzenia zabezpieczające serwer oraz fizyczne środki bezpieczeństwa.
Powierzone przez Użytkownika dane osobowe są przechowywane w bazie danych, przy 
wykorzystaniu odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, zapewniających 
ochronę przetwarzanych danych osobowych zgodnie z wymogami określonymi przez 
powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności przez rozporządzenie 
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie 
dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i 
organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do 
przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024). 
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przesyłanie na podany adres e-mail 
wiadomości o treści informacyjnej lub reklamowej’ 

W celu umożliwienia Operatorowi przetwarzania danych osobowych podanych w formularzu 
kownik zobowiązany jest wyrazić zgodę na 

przetwarzanie jego danych osobowych w tym celu poprzez zaznaczenie okienka zgody 
znajdującego się pod formularzem, w przypadku braku wyrażenia takiej zgody dane podane w 

niż stanowi to klauzula 

Dane osobowe Użytkownika mogą bez zgody Użytkownika być przekazywane podmiotom 
uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym 

Operator zapewnia Użytkownikowi realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie 
h danych osobowych oraz 

Użytkownik ma prawo żądać usunięcia danych, które są niekompletne, nieaktualne, 
nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy. Użytkownik ma prawo żądać 

ealizacji celu, dla którego zostały zebrane.               
W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Użytkownik 
ma prawo do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania 

ędu na swoją szczególną sytuację  oraz prawo wniesienia sprzeciwu 
wobec przetwarzania jego danych osobowych, gdy Usługodawca zamierza je przetwarzać w 
celach marketingowych lub wobec przekazywania jego danych osobowych innemu 

ownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania na podany uprzednio adres e-
mail lub numer telefonu  treści o charakterze reklamowym. W tym celu, Użytkownik powinien 

Operator chroni dane osobowe Użytkownika przed ich udostępnieniem osobom 
nieupoważnionym oraz ich utratą, zniszczeniem, uszkodzeniem lub zmianą, stosując 

oraz fizyczne środki bezpieczeństwa. 
Powierzone przez Użytkownika dane osobowe są przechowywane w bazie danych, przy 
wykorzystaniu odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, zapewniających 

osobowych zgodnie z wymogami określonymi przez 
powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności przez rozporządzenie 
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie 

oraz warunków technicznych i 
organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do 



 
 
 

 

6. Informacja o plikach cookies.  
1. Serwis korzysta z plików cookies. 
2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, 

które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do 
korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony 
internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz 
unikalny numer.  

3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz 
uzyskującym do nich dostęp jest O

4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach: 
a. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu 

korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;  
b. określania profilu użytkownika w celu wyświetla

sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google. 
5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session 

cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasow
przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia 
strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki 
cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez cz
parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. 

6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj 
domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkow
Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka 
internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie 
plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja
przeglądarki internetowej. 

7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne 
na stronach internetowych Serwisu. 

8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane 
mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz 
partnerów.  

9. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z 
plików cookie wykorzystywane w statystykach: 

10. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do 
wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w ja
celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na 
danej stronie.  

11. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć re
Google użytkownik może 
pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

7. Zarządzanie plikami cookies –
1. Jeśli Użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić

Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów 

 
Serwis korzysta z plików cookies.  

(tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, 
które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do 
korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony 

ernetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz 

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz 
zyskującym do nich dostęp jest Operator Serwisu.  

rzystywane są w następujących celach:  
tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu 
korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;  
określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w 
sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.  

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session 
cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasow
przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia 
strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki 
cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez cz
parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. 
Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj 
domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkow
Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka 
internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie 
plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja
przeglądarki internetowej.  
Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne 
na stronach internetowych Serwisu.  
Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane 

przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz 

Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z 
plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics
Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do 
wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym 
celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na 

W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć re
Google użytkownik może przeglądać  i edytować informacje wynikające z plików cookies przy 

https://www.google.com/ads/preferences/  

– jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?  
Jeśli Użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. 
Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów 
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(tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, 
które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do 
korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony 

ernetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz 

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz 

tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu 
korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;   

nia mu dopasowanych materiałów w 

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session 
cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które 
przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia 
strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki 
cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w 
parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.  
Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj 
domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. 
Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka 
internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie 
plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja 

Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne 

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane 
przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz 

Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z 
Polityka ochrony prywatności Google Analytics  

Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do 
ki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym 

celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na 

W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową 
glądać  i edytować informacje wynikające z plików cookies przy 

ustawienia przeglądarki. 
Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów 



 
 
 

 

uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w 
skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www 

2. W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/ 
system i postępuj zgodnie z instrukcjami: 

a. Internet Explorer
b. Chrome  
c. Safari  
d. Firefox  
e. Opera  
f. Android  
g. Safari (iOS)  
h. Windows Phone 
i. Blackberry  

 

8. Zmiana Polityki Prywatności  
1. Treść Polityki Prywatności może ulec zmianie.
2. W przypadku zmiany jakiegokolwiek postanowienia Polityki Prywatności, odpowiednie 
modyfikacje zostaną niezwłocznie zamieszczone na stronie internetowej 

 
9. Kontakt. 
Wszelkie pytania i uwagi dotyczące warunków korzystania z 

Użytkownika prosimy kierować pocztą elektr

listownie na adres operatora serwisu House of Tennis Spółka z o.o 

 

uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w 
skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www  

celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/ 
system i postępuj zgodnie z instrukcjami:  

Explorer  

  

 
Treść Polityki Prywatności może ulec zmianie. 
W przypadku zmiany jakiegokolwiek postanowienia Polityki Prywatności, odpowiednie 

niezwłocznie zamieszczone na stronie internetowej serwisu

Wszelkie pytania i uwagi dotyczące warunków korzystania z serwisu oraz ochrony prywatności 

Użytkownika prosimy kierować pocztą elektroniczną na adres e-mailowy: info@houseoftennis.pl

operatora serwisu House of Tennis Spółka z o.o Bartąg, ul.Zielon
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uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w 

celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/ 

W przypadku zmiany jakiegokolwiek postanowienia Polityki Prywatności, odpowiednie 
serwisu.  

oraz ochrony prywatności 

info@houseoftennis.pl lub 

na 67, 10-687 Olsztyn 


