
POLITYKA PRYWATNOŚCI AKADEMII SPORTÓW TYGRYS I ŻURAW 

1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH  
• Dane osobowe przekazywane przez Użytkowników przetwarzane są przez Usługodawcę 

(tj. Mirosław Baściuk, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Ekomotion 
Mirosław Baściuk w Warszawie, ul. Przejazd 4/77, 02-654 Warszawa, NIP: 691-132-62-58 
oraz spółki Ekomotion Baściuk Sp.J. w Warszawie, ul. Przejazd 4/77, 02-654 Warszawa, NIP: 
521-378-31-58 , który jest Administratorem Danych Osobowych). 

• Kontakt z Administratorem może się odbywać w szczególności mailowo przez adres email 
akademia@tygrysizuraw.pl 

2. ZAKRES I OKRES PRZETWARZANIA  

• Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika może dotyczyć adresu poczty 
elektronicznej, imienia i nazwiska, daty urodzenia, numeru telefonu. 

• Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane przez okres 5 lat od dnia zawarcia przez 
niego ostatniej Umowy, a po tym czasie będą usuwane, o ile ich przetwarzanie nie będzie 
konieczne w oparciu o inną podstawę prawną. 
 

2. CEL I PODSTAWA PRZETWARZANIA  

• Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane w celu: (a) realizacji przepisów prawa, 
(b) wykonywania Umów oraz innych czynności wskazanych w Regulaminie; (c) działań 
promocyjnych i handlowych. 

• Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w przypadku:  

§ o którym mowa w ust. 1. lit. (a) jest ustawowe upoważnienie do przetwarzania 
danych niezbędnych w celu działania zgodnego z prawem, 

§ o którym mowa w ust. 1. lit. (b), jest to ustawowe upoważnienie do 
przetwarzania koniecznego dla realizacji umowy, gdy osoba, której dane 
dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed 
zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą, 

§ o którym mowa w ust. 1. lit. (c) – dobrowolnie wyrażona zgoda Użytkownika. 

• Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale brak zgody na przetwarzanie danych 
osobowych oznaczonych jako obligatoryjne, uniemożliwi wykonywanie usług przez 
Usługodawcę i realizację Umów.  

2. ODBIORCY DANYCH  
• Usługodawca może powierzać przetwarzanie dane osobowych podmiotom trzecim, 

wówczas odbiorcami danych Użytkownika mogą być: dostawca hostingu dla 
Platformy, firma obsługująca technicznie Platformę, firma obsługująca płatności, firma 
księgowa. Dane osobowe zgromadzone przez Usługodawcę mogą być także 
udostępnione: odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie 
odpowiednich przepisów prawa lub innym osobom i podmiotom – w przypadkach 
przewidzianych przez przepisy prawa. 

• Każdy podmiot, któremu Usługodawca powierza do przetwarzania dane osobowe 
Użytkownika, w oparciu o umowę powierzenia przetwarzanie danych osobowych 
(dalej Umowa powierzenia) gwarantuje odpowiedni poziom w zakresie 
bezpieczeństwa i poufności przetwarzania danych osobowych. Podmiot 
przetwarzający dane osobowe Użytkownika w oparciu o Umowę powierzenia może 



przetwarzać dane osobowe Użytkownika, za pośrednictwem innego podmiotu, 
wyłącznie na podstawie uprzedniej zgody Usługodawcy. 

• Udostępnienie danych osobowych podmiotom nieuprawnionym według niniejszej 
Polityki, może nastąpić wyłącznie za wcześniej wyrażoną zgodą Użytkownika, którego 
dane dotyczą. 

 PRAWA PODMIOTU DANYCH  

• Użytkownicy mają prawo do: (a) usunięcia danych osobowych zgromadzonych na ich 
temat zarówno z systemu należącego do Usługodawcy, jak i z baz podmiotów, z 
którymi współpracuje lub współpracował Usługodawca, (b) ograniczenia 
przetwarzania danych, (c) przenoszenia danych osobowych zgromadzonych przez 
Usługodawcę na temat Użytkownika, w tym do otrzymania ich w ustrukturyzowanej 
formie, (d) żądania od Usługodawcy dostępu do swoich danych osobowych oraz ich 
sprostowania, (e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, (f) cofnięcia 
Usługodawcy zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; (g) 
wniesienia skargi na Usługodawcę do organu nadzorczego. 

 BEZPIECZEŃSTWO INFORMACYJNE  

o Usługodawca stosuje środki techniczne i organizacyjne określone w zapewniające 
ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii 
danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza technicznie i organizacyjnie 
dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę 
nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, 
uszkodzeniem lub zniszczeniem. 

o Do zalogowania się na Konto, konieczne jest podanie loginu i hasła dostępu. Aby 
zapewnić stosowny poziom bezpieczeństwa, hasło dostępu do Konta istnieje w ramach 
Platformy GYMSTEER wyłącznie w formie zaszyfrowanej. Ponadto, rejestracja i 
logowanie do Konta odbywają się w bezpiecznym połączeniu https. Komunikacja 
pomiędzy urządzeniem Gościa a serwerami, szyfrowana jest przy pomocy protokołu 
SSL. 

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  
o Niniejsza Polityka Prywatności wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018. 

 


