
KLAUZULA INFORMACYJNA 
 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. 
UE L 119 z 04.05.2016) RODO informuje, iż: 
 
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: 
Firma ARS Arkadiusz Stubba 
Kolnik, ul. Świerkowa 7 83-032 Pszczółki 
tel. 586839468 
Jako administrator danych Firma ARS Arkadiusz Stubba jest odpowiedzialny za wykorzystywanie tych danych w 
sposób bezpieczny, zgodny z umową lub udzieloną zgodą oraz przepisami prawa. W celu realizacji tego 
założenia Firma ARS zapewnia niezbędna środki organizacyjne i techniczne, aby Państwa dane były bezpieczne. 
Kontakt pod adresem e-mail: ars@ars.gda.pl 
 
2. Cel przetwarzania danych osobowych: 
Firma ARS Arkadiusz Stubba przetwarza dane osobowe w celach wypełniania obowiązków prawnych, realizacji 
umów, promocyjnych i informacyjnych. 
W pozostałych wypadkach w zakresie i celu określonym we wcześniejszej udzielonej zgodzie. 
 
3. Zgodnie z zasadą minimalizowania przetwarzamy przede wszystkim dane związane z usługami Firmy ARS oraz 
działalnością klubu oraz zawarte w kartach/umowach tj. imię, nazwisko, numer telefonu, dane firmy, dane 
kontaktowe. 
Do realizacji celów zawartych w pkt. 2 wykorzystujemy także dane wizerunkowe Właścicieli, Pracowników, 
Trenerów, Klientów w formie fotografii oraz wideo do publikacji na stronach internetowych i mediach. 
Powyżej podane dane są podawane dobrowolnie. 
 
4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 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) Dz. Urz. UE L119 z dnia 04.05.2016-RODO. 
 
5. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych 
osobowych na podstawie przepisów prawa: uprawnione ograny administracji państwowej i samorządowej, 
podmioty wykonujące zadania publiczne, organizacje sportowe, podmioty obsługujące systemy informatyczne, 
świadczące usługi rachunkowe, dostarczające korespondencje, wykonujące usługi niszczenia dokumentacji, 
świadczące usługi zdrowotne oraz usługi ubezpieczeniowe. 
 
6. Państwa dane nie będą przekazywane tzw. państwom trzecim spoza UE/Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego. 
 
7. Państwa dane osobowe lub dane osobowe Państwa firmy będą przetwarzane i przechowywane przez okres 
niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 2 a po tym, przez czas wymagany przez przepisy prawa. 
 
8. Posiadają Państwo prawo do: żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec takiego 
przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 
 
9. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych. 
 
10. Państwa dane nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o 
którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. 
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