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Polityka prywatności Fundacji  

Wrocławskie Centrum Sportów Gimnastycznych 

 

obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r., 

Wrocławskie Centrum Sportów Gimnastycznych (WCSG) dokłada wszelkich starań, aby chronić 

prywatność osób korzystających z usług świadczonych przez Fundację. Dążąc do realizacji zasady 

zgodnego z prawem, rzetelnego i przejrzystego przetwarzania danych osobowych Użytkowników  

w trakcie korzystania ze strony internetowej oraz formularzy zgłoszeniowych  wprowadzono niniejszy 

dokument. 

Polityka Prywatności precyzuje, w jaki sposób WCSG dba o prywatność i dane osobowe 

Użytkowników. WSCG stosuje tylko te środki techniczne, które gwarantują, że przetwarzane są 

wyłącznie dane osobowe, które są niezbędne dla osiągnięcia każdego konkretnego celu 

przetwarzania. 

§1 

PODSTAWA PRAWNA: 

Niniejszy dokument jest polityką ochrony danych osobowych w rozumieniu rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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) (Dz.Urz. UE L 119, s. 

1), zwanego dalej: RODO. 

§2 

DEFINICJE: 

1. Administrator Danych Osobowych - Fundacja WROCŁAWSKIE CENTRUM SPORTÓW 

GIMNASTYCZNYCH, al. gen. Józefa Hallera 186/9, 53-203 Wrocław zarejestrowana przez 

Sąd Rejonowy Wrocław Fabryczna we Wrocławiu w IV Wydziale Gospodarczym Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000631596 

2. Serwis - serwis internetowy należący do WCSG, za pośrednictwem którego fundacja 

umożliwia korzystanie ze świadczonych usług. Serwis znajduje się pod następującym 

adresem: www.wcsg.pl. 

3. Formularze zgłoszeniowe – Administrator w celu uproszczenia zapisów na obozy, półkolonie  

i szkolenia posługuje się platformą zewnętrzną Sportsmanago, który nie jest 

administratorem danych użytkowników. 

4. Użytkownik — pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca Konto i korzystająca z usług 

oferowanych przez WCSG w Serwisach. 

5. Konto użytkownika – zbiór danych użytkownika – Rodzica /Opiekuna oraz dziecka będącego 

odbiorcą usług.  



 

2 
 

§3 

CEL, ZAKRES I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH 

OSOBOWYCH 

W związku ze świadczonymi usługami, WCSG przetwarza dane osobowe Użytkowników w podanych 

poniżej celach: 

• Utworzenie konta, monitorowanie płatności, realizacja umowy 

Zakres przetwarzanych danych: W powyższych celach WCSG przetwarza dane osobowe 

podane przez Użytkownika w formularzach zgłoszeniowym Serwisów, tj. w przypadku 

szkoleń: imię i nazwisko, e-mail, numer telefonu; w przypadku obozów, półkolonii, zajęć 

akrobatycznych i gimnastycznych: imię i nazwisko Opiekuna, adres, numer telefonu, adres e-

mail oraz dane dziecka będącego odbiorcą usług: imię i nazwisko, wiek, numer PESEL, adres 

zamieszkania. Dane te będą obejmować następujące operacje: zbieranie, utrwalenie, 

porządkowanie, organizowanie, przechowywanie, pobieranie, przeglądanie, 

wykorzystywanie, tworzenie kopii zapasowych, modyfikowanie, ujawnienie poprzez 

rozpowszechnienie lub innego rodzaju udostępnienie, dopasowywanie, niszczenie, usuwanie, 

w celu przeprowadzenia i organizacji Obozu, Półkolonii, zajęć, Szkoleń w tym m.in. w celu: 

dokonania rejestracji uczestnictwa, wykonania niezbędnych opłat, rezerwacji noclegów oraz 

w celach informacyjnych, statystycznych i archiwalnych przez Organizatora, będącego 

Administratorem Danych Osobowych. 

Podstawa prawna: Przetwarzanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy o świadczenie 

usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). 

• Statystyka korzystania z poszczególnych funkcjonalności Serwisów, ułatwienie korzystania 

z Serwisów oraz zapewnienie bezpieczeństwa informatycznego Serwisów 

Zakres przetwarzanych danych: W powyższych celach WCSG przetwarza dane osobowe 

dotyczące aktywności Użytkowników w Serwisach, takie jak: odwiedzane strony, podjęte 

czynności, kliknięcia myszą, kraj dostępu, używane urządzenia, system operacyjny oraz 

przeglądarka. 

Podstawa prawna: Prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), 

polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na 

poprawie funkcjonalności tych usług. 

• Ustalenie, dochodzenie i egzekucja roszczeń 

Zakres przetwarzanych danych: W powyższym celu WCSG może przetwarzać niektóre dane 

osobowe podane dobrowolnie przez Użytkownika, jak na przykład: imię, nazwisko, adres e-

mail, data urodzenia, dane dotyczące korzystania z usług, inne dane niezbędne do 

udowodnienia istnienia roszczenia oraz rozmiarów poniesionej szkody. 

Podstawa prawna: Prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), 

polegający na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed 

roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi. 
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• Rozpatrywanie skarg i wniosków, odpowiedzi na zapytania 

Zakres przetwarzanych danych: W powyższym celu WCSG może przetwarzać niektóre dane 

osobowe dobrowolnie podane przez Użytkownika, jak również dane dotyczące korzystania z 

usług, będących przyczyną skargi lub wniosku oraz dane zawarte w dokumentach 

załączonych do skargi lub wniosku. 

Podstawa prawna: Prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), 

polegający na poprawie funkcjonalności usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na 

budowaniu pozytywnych relacji z Użytkownikami. 

Użytkownik/Rodzic/Opiekun Prawny oświadcza, że na podstawie przepisów 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 został poinformowany, że podanie danych osobowych dla celów zorganizowania 
obozu/półkolonii/szkolenia jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udział w wydarzeniu. 
Brak podania danych spowoduje niemożność skorzystania z usługi. 
 

§4 

MARKETING PRODUKTÓW I USŁUG WCSG 

Wiadomości mailowe: W celu dotarcia do Użytkowników z komunikatami marketingowymi, np. 

terminami kolejnych wydarzeń, WCSG może kontaktować się z Użytkownikiem drogą mailową 

poprzez przedstawienie oferty. 

Podstawa prawna: Zgoda osoby, której dane dotyczą na przetwarzanie jej danych osobowych (art. 6 

ust. 1 lit a RODO). 

 
§5 

KATEGORIE ODBIORCÓW DANYCH OSOBOWYCH 

WCSG przekazuje dane osobowe następującym odbiorcom: 

• Upoważnionym pracownikom i współpracownikom Administratora, którym dane osobowe 

będą ujawniane po to, aby mogli wykonywać swoje obowiązki. 

• Inni odbiorcy danych: np. ośrodki wypoczynkowe, Ubezpieczyciel oraz organy publiczne w 

związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami. 

§6 

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH 

Podane przez Użytkownika dane osobowe przechowywane są przez okres posiadania Konta w celu 

świadczenia usługi.  
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W celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności przepisów 

podatkowych dane osobowe przechowywane są zgodnie z przepisami przez okres 5 lat. 

Dane osobowe podane przez Użytkownika dla celów marketingowych przechowywane są przez okres 

obowiązywania umowy i pozostają w bazie do momentu wniesienia sprzeciwu wobec ich 

przetwarzania. 

§7 

PRAWA UŻYTKOWNIKÓW W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM ICH DANYCH 
OSOBOWYCH 

WCSG zapewnia Użytkownikowi wykonanie wszystkich praw określonych w art. 15-22 RODO. 

Użytkownik może realizować swoje prawa poprzez zgłoszenie żądania mailowego na adres 

biuro@wcsg.pl.  

Użytkownik nie ma obowiązku podawania WCSG żadnych danych osobowych, jednakże 

konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości zrealizowania tych usług, dla których podanie 

danych jest niezbędne do ich realizacji. 

• Prawo do wycofania wyrażonej zgody 

Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie do wycofania każdej udzielonej zgody na 

przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody nie powoduje negatywnych 

konsekwencji, jednakże w przypadku przetwarzania danych w ramach usług, które zgodnie z 

prawem WCSG może świadczyć jedynie po wyrażeniu zgody, jej wycofanie uniemożliwi 

dalsze ich świadczenie. 

Podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO. 

• Prawo dostępu do danych 

Użytkownik ma prawo do uzyskania informacji, czy przetwarzane są jego dane osobowe, a 

jeżeli tak, ma prawo do: 

a) uzyskania dostępu do tych danych osobowych; 

b) uzyskania informacji o celach przetwarzania i kategoriach przetwarzanych danych 

osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub zostaną 

ujawnione, planowanym okresie przechowywania danych lub kryteriach ustalania tego 

okresu, o prawach do sprostowania, usunięcia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 

ograniczenia przetwarzania danych oraz prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o 

źródle tych danych; 

c) uzyskania kopii podlegających przetwarzaniu danych osobowych. 

Podstawa prawna: art. 15 RODO 
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• Prawo do sprostowania danych 

Użytkownik ma prawo do niezwłocznego sprostowania nieprawidłowych danych i 

uzupełnienia danych, jeżeli są niekompletne.  

Podstawa prawna: art. 16 RODO 

• Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) 

Użytkownik ma prawo żądania usunięcia danych osobowych, gdy: 

a) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub 

przetwarzane; 

b) wycofał zgodę, na której opierało się przetwarzanie tych danych; 

c) wniósł sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania i nie występują 

nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub wniósł sprzeciw na mocy art. 

21 ust. 2 RODO; 

d) dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem; 

e) dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego 

przewidzianego w prawie Unii lub prawie polskim; 

f) dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa 

informacyjnego dziecku. 

Podstawa prawna: art. 17 RODO 

• Prawo do ograniczenia przetwarzania danych 

Użytkownik ma prawo żądania ograniczenia przetwarzania podanych danych osobowych, 

gdy: 

a) kwestionuje prawidłowość tych danych - w takiej sytuacji ograniczone zostanie ich 

przetwarzanie na okres niezbędny do sprawdzenia prawidłowości danych, nie dłuższy jednak 

niż 14 dni; 

b) przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych zażąda 

ograniczenia ich wykorzystania; 

c) dane osobowe przestały być potrzebne do celów, w których zostały zebrane przez 

Administratora, ale są potrzebne Użytkownikowi do ustalenia, dochodzenia lub obrony 

roszczeń, 

d) wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania tych danych - w tej sytuacji ograniczone 

zostanie ich wykorzystanie na okres niezbędny do stwierdzenia, czy - ze względu na 

szczególną sytuację - ochrona interesów, praw i wolności Użytkownika przeważa nad 
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interesami, które WCSG realizuje przetwarzając te dane. 

Podstawa prawna: art. 18 RODO 

• Prawo do sprzeciwu 

Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania 

dotyczących go danych osobowych, w tym profilowania. WCSG nie będzie dalej przetwarzał 

tych danych, chyba, że zaistnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do ich 

przetwarzania. 

Podstawa prawna: art. 21 RODO 

• Prawo do zgłoszenia skargi do organu nadzorczego 

W przypadku stwierdzenia naruszenia prawa do ochrony danych osobowych lub innych praw 

na mocy RODO, Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora 

Ochrony Danych Osobowych, jeśli sądzi, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczące 

narusza przepisy RODO. 

Podstawa prawna: art. 77 RODO 

§9 

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH 

WCSG podejmuje niezbędne działania by zapewnić bezpieczeństwo danych osobowych 

Użytkowników. Dostęp do bazy danych jest zabezpieczony hasłami, do których dostęp mają tylko 

upoważnieni pracownicy Fundacji. 

§10 

ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI 

Niniejsza polityka może być zmieniana lub podlegać aktualizacji adekwatnie do potrzeb. WCSG 

informuje Użytkowników o wszelkich zmianach lub uaktualnieniach dokumentu poprzez swoje 

Serwisy. Z powyższego względu WSCG  zaleca okresowe przeglądanie Polityki Prywatności, przy czym 

o zmianie Polityki Prywatności od czasu jej ostatniego przeglądania można dowiedzieć się, 

sprawdzając informację o dacie rozpoczęcie jej obowiązywania, która znajduje się na początku 

dokumentu. 


