Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego 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 (zwanego
dalej Rozporządzeniem) informujemy, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest House of Tennis Sp. z o.o. z siedzibą w
Bartągu, ul.Zielona 67, 10
10-687 Olsztyn, adres e-mail – info@houseoftennis.pl, zwana
dalej House of Tennis.
2. Państwa dane osobowe przetwarzamy na podstawie udzielonej nam dobrowolnej zgody.
Mają Państwo prawo na cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym
czasie poprzez złożenie
enie pisemnego oświadczenia za pośrednictwem wiadomości ee-mail
na adres: info@houseoftennis.pl przesłany z adresu, za pośrednictwem którego zgoda
została udzielona. W przypadku przesłania żądania z innego adresu prosimy o podanie
danych osobowych umożliwia
umożliwiających
jących identyfikację Państwa w naszych bazach danych.
3. Powierzacie nam Państwo następujące dane osobowe: swoje imię i nazwisko, numer
kontaktowy, adres e-mail
mail oraz w przypadku zapisów do akademii: imię i nazwisko
dziecka, rok urodzenia dziecka, imię i nazwi
nazwisko
sko rodzica/opiekuna, telefon kontaktowy
oraz adres email.
4. Przetwarzamy Państwa dane w następujących celach: rezerwacje kortów, uczestnictwo
uczest
w
zajęciach sportowych, wydarzeniach i imprezach sportowych, uczestnictwo w zajęciach
Akademii,
kademii, kontakty związane z dokonywani
dokonywaniem
em płatności za uczestnictwo w zajęciach
sportowych, informowanie Państwa o organizowanych przez House of Tennis
wydarzeniach i imprezach
prezach sportowych oraz ofercie.
5. Odbiorcą Państwa danych osobowych będą podmioty współpracujące z House of Tennis
w celach realizacji zadań
adań edukacyjnych i szkoleniowych, organizacji obozów sportowych
oraz pozostałych imprez organizowanych przez House of Tennis, a także działalności
marketingowej House of Tennis.
6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres uczestnictwa w zajęciach sportowych, a
po zakończeniu uczestnictwa nie dłużej niż przez okres 1 roku.
7. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści udostępnionych przez siebie danych oraz
prawo ich sprostowania, żądania usunięcia i ograniczenia przetwarzania, prawo do
przenoszenia danych, pra
prawo
wo wniesienia sprzeciwu, mają Państwo również prawo
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00
00-193
Warszawa), gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy
ogólnego rozporządzenia o ochronie dany
danych
ch osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. lub
ustawy z dnia 10 maja 2018 r. – o ochronie danych osobowych.
8. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, ale
konsekwencją niewyrażenia zgody będzie brak możliwości brania
ania udziału osoby, której
dane dotyczą (w przypadku zgłoszenia do Akade
Akademii również dziecka) w systemie
szkolenia House of Tennis oraz w organizowanych imprezach i wydarzeniach (np.
(
turnieje, ligi, challenge) jak również rezerwacji kortów.
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