
1. Kto jest administratorem twoich danych osobowych?
Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane dane osobowe, jest  MONIKA 
MALIK MARIA ŻYLSKA S.C. EDUKACJA SPORTOWA DZIECI I MŁODZIEŻY ul. Krasickiego 19/78, 30-515  

Kraków NIP 6793126287 REGON 364125188
2. Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu 

danych osobowych?
Drogą emailową: kontakt@funkyfree.pl lub pisemnie na adres: Edukacja sportowa dzieci i młodzieży s.c.              

ul. Krasickiego 19/78 30-515 Kraków 
 

3. Skąd mamy Państwa  dane? 
Otrzymaliśmy je od Pani/Pana podczas zapisu uczestnika drogą elektroniczną, telefoniczną lub podczas 

zawarcia umowy pisemnej. 
Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych 

przez Monika Malik Maria Żylska s.c. Edukacja sportowa dzieci i młodzieży? 
Przetwarzamy dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Panią/Panem, w 

tym do: 
- realizacji umowy o świadczenie usług turystycznych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia)  

- kontaktowania się z Panią/Panem, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług 
- prowadzenie wobec Pani/Pana działań marketingowych oraz personalizowania oferty marketingowej 

(podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia), 
- rozliczeń finansowych i sprawozdawczości rachunkowej (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) 

Rozporządzenia), 
- weryfikacji tożsamości Klienta (Uczestnika wyjazdu lub osoby wskazanej na umowie jako „Wpłacający”) 

(podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia), 
-ustalania, dochodzenia, obrony roszczeń, co do zasady do 10 lat z uwagi na obowiązujące terminy 

przedawnienia roszczeń (podstawa prawna: art. 118 i nast. Kodeksu Cywilnego) 

Czy konieczne jest podanie nam swoich danych osobowych? 

Wymagamy podania przez Panią/Pana następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać 
umowę, a tym samym świadczyć Pani/Panu usługę: imię i nazwisko, pesel, adres zamieszkania, adres e- 

maill i/lub numer telefonu kontaktowego Jeśli z jakiegoś powodu nie poda Pani/Pan tych danych osobowych, 
niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Panią/Panem umowy, a w konsekwencji nie będzie Pani/Pan 

mogła/mógł korzystać z naszych usług. 
 

Komu udostępniamy posiadane dane osobowe klientów? 

Dane osobowe będą udostępniane w minimalnym, niezbędnym dla realizacji usług i wymogów prawnych 
zakresie innym odbiorcom tj.: przewoźnikom, ubezpieczycielom, dostawcom usług hotelowych, dostawcom 

usług dodatkowych. 

Jak długo przechowujemy dane osobowe klientów? 

Przechowujemy dane osobowe klientów przez czas obowiązywania zawartej umowy i  dla celów 
marketingowych do 2 lat lub do momentu wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. 

Oświadczam, iz zapoznałem/am się z informacją dot. przetwarzania danych osobowych. Jednocześnie oświadczam,  
że zostałam/em poinformowana/y o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania  
zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne. 
 
czytelny podpis i data      
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