POLITYKA PRYWATNOŚCI
Szanowni Państwo,
Od 25 maja 2018 roku stosowane jest Rozporządzenie 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 oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz ustawa o ochronie
danych osobowych z 10 maja 2018 r. (Dz. U. z 24 maja 2018 poz. 1000).
Uwzględniając powyższy wymóg chcemy poinformować, że Administratorem Państwa danych osobowych jest:
LAGUNA FURMANA Żaneta Ekert,
NIP 1180519950, REGON 141521712
ul. Kopciuszka 9, 05-092 Dziekanów Leśny
Można się z nami kontaktować pisząc na adres naszej siedziby lub e-mail: info@aqualaguna.pl
Zapewniamy Państwa, że stosujemy techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa, zapewniające poziom
bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku nieuprawnionego dostępui przypadkowego lub niezgodnego z prawem
zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania oraz nieuprawnionego ujawnienia przekazanych nam danych
osobowych.

I.

Państwa dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:
1. Zawarcia i realizacji umowy (świadczenia przez naszą firmę usług).
2. Sprzedaży usług oferowanych przez naszą firmę tj. szkoleń, obozów sportowych, kursów oraz
zorganizowanych zajęć sportowych dla dzieci oraz dla dorosłych.
3. Prowadzenia działań marketingowych podejmowanych przez naszą firmę samodzielnie lub we
współpracy z innymi podmiotami.
Przykładem podejmowanych przez naszą firmę działań marketingowych są m.in. zakładki
„aktualności” oraz „galeria” na naszej stronie internetowej www.aqualaguna.pl oraz profile w mediach
społecznościowych
- Facebook https://www.facebook.com/plywanieaqualaguna
- YouTube https://www.youtube.com/channel/UCvYom01MjzEXrHZz-7Ofj0w/videos?view=0
- Instagram
Prezentacja Państwa wizerunku lub wizerunku Państwa dzieci następuje na podstawie wcześniej
otrzymanej zgody. Działanie takie prowadzimy w formie fotografii indywidualnych, fotografii grupowych
oraz krótkich filmów video. Fotografie mogą ukazać się na naszej stronie internetowej lub profilu
Facebook, natomiast filmy video mogą być publikowane w serwisie YouTube.
Profil naszej firmy na portalu Facebook jest narzędziem służącym do komunikacji z Państwem w
zakresie dotyczącym organizowanych przez naszą firmę usług. W każdej chwili mogą Państwo
zdecydować o rezygnacji z udziału w naszej grupie i od tej chwili nie będą Państwo adresatem naszych
wiadomości.
Mogą Państwo również żądać usunięcia własnego wizerunku lub wizerunku dziecka z naszej strony
internetowej, profilu Facebook czy kanału YouTube. W tym zakresie prosimy skierować stosowne
żądanie na nasz adres firmowy lub email: info@aqualaguna.pl.
4. Obsługi zgłoszeń, które są do nas kierowane (np. na nasz adres email, drogą telefoniczną lub
wiadomości Facebook).
5. Prowadzenia analiz i statystyk oraz na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej.
6. Dochodzenia roszczeń, w tym obsługi ewentualnych reklamacji dotyczących naszych usług.
7. Kontaktowania się z Państwem w celach związanych ze świadczeniem usług.
8. Przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania
spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

9. Prowadzenia działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa usług np. zgodnie z wymogiem
Kuratorium Oświaty lub innych obowiązujących przepisów prawa.
10. Spełniania obowiązku prawnego ciążącego na naszej firmie np. przepisów dotyczących
zorganizowanego wypoczynku. W omawianym zakresie informujemy, że przetwarzamy dane
osobowe, w tym dane nt. stanu zdrowia Państwa dzieci, na podstawie art. 92k ustawy o systemie
oświaty z dnia 15.10.2015 r. Działanie to jest podyktowane wymogiem prawa, jak również troską o
zapewnienie bezpieczeństwa wypoczynku naszych podopiecznych. Mamy obowiązek prawny
przechowywać karty kwalifikacyjne przez okres 5 lat od zakończonego turnusu, na podstawie art. 92h
ust. 4 ww. ustawy.

II. Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych stanowi jedna lub więcej z poniższych
przesłanek:
Przetwarzamy Państwa dane na podstawie art. 6 ust.1 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 oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE zgodnie z następującymi literami tego artykułu:
A. art. 6 ust. 1 lit. a – na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody (np. podczas składania
zamówienia);
B. art. 6 ust. 1 lit. b – przetwarzanie Państwa danych jest niezbędne do wykonania lub zawarcia
z Państwem umowy lub do podjęcia działań na Państwa żądanie (reklamacja, odpowiedź na
pytanie dotyczące towaru lub usługi);
C. art. 6 ust. 1 lit. c – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, który ciąży
na administratorze (np. obowiązki rachunkowe i podatkowe);
D. art. 6 ust. 1 lit. f – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych
interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią (np. takich jak udzielania
odpowiedzi na Państwa pisma i wnioski).

III. Państwa dane mogą być przekazywane następującym podmiotom:
1. Procesorom – podmiotom przetwarzającym Państwa dane osobowe w związku ze zleconymi przez
naszą firmę działaniami realizowanymi w na rzecz naszej firmy np.:
A. wychowawcom i trenerom na obozach, pływalniach, szkoleniach;
B. firmom transportowym oraz ośrodkom wypoczynkowym, w których organizujemy nasze
obozy lub szkolenia, a także firmom …….. (w wypadku zaistnienia takiej potrzeby);
C. firmom ubezpieczeniowym – zgodnie z obowiązkiem posiadania ubezpieczenia w czasie
zorganizowanego wypoczynku;
D. dostawcy poczty email (w wypadku potrzeby komunikowania się z Państwem
z wykorzystaniem poczty elektronicznej);
E. firmie hostingowej, u której zamontowana jest witryna internetowa www.aqualaguna.pl
F. zewnętrznej firmie
rachunkowości.
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G. kancelariom prawnym, którym nasza firma zleciła np. prowadzenie postępowania;
2. Podmiotom, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych na mocy odrębnej umowy, które
zobowiązane są do przestrzegania zasad poufności i bezpieczeństwa danych osobowych, a w
szczególności nieudostępniania danych osobom nieuprawnionym, oraz do stosowania fizycznych
i technicznych środków bezpieczeństwa, adekwatnych do sposobu przetwarzania tych danych.
3. Na Państwa życzenie nasza firma przekaże szczegółową informację o podmiocie, któremu
powierzyliśmy przetwarzanie danych, zakresie powierzonych danych oraz terminie ich
przekazania.
4. Podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

IV. Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane
są przetwarzane. Okres, przez który Państwa dane osobowe będą przechowywane jest
obliczany w oparciu o następujące kryteria:
1. Przepisy prawa, które mogą obligować naszą firmę do przetwarzania danych przez określny czas
(zapisy ustawy o systemie oświaty oraz np. ustawa o rachunkowości),
2. Okres przez jaki są świadczone usługi na Państwa rzecz;
3. Okres, który jest niezbędny do ochrony interesów Administratora Danych;
4. Okres na jaki została udzielona zgoda.

V. Ponadto, informujemy, że mają Państwo prawo do:
1. Żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa lub Państwa dzieci;
2. Sprostowania danych;
3. Żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie
dodatkowego oświadczenia;
4. Usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania;
5. Wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych;
6. Przeniesienia Państwa danych osobowych.
Jeśli uważają Państwo, że w sposób niezgodny z prawem przetwarzamy Państwa dane osobowe, mogą
Państwo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Mają Państwo również prawo
do cofnięcia wyrażonych zgód w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej
cofnięciem.
Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych prosimy
kierować na adres siedziby Administratora Danych z dopiskiem „Dane osobowe” lub na skrzynkę email:
info@aqualaguna.pl

POLITYKA COOKIES
1. W celu wykonania swoich usług Serwis wykorzystuje pliki cookies (polska nazwa funkcjonująca w
polskojęzycznej wersji przeglądarek „ciasteczka”). Cookies są to małe pliki tekstowe wysyłane przez serwis
internetowy do użytkownika i zapisywane na jego urządzeniu. Użytkownik korzystając z Serwisu wyraża zgodę
na zastosowanie technologii służącej do gromadzenia i zapisywania informacji opartej na przesłaniu jednego
lub wielu plików cookies do jego urządzenia.
2. W Serwisie wykorzystywane są następujące pliki cookies:
a) cookies sesyjne (tymczasowe): są przechowywane na urządzeniach Użytkownika do momentu
zakończenia sesji danej przeglądarki. Po zakończeniu sesji informacje są trwale usuwane z urządzenia;
b) cookies stałe: nie są usuwane po zamknięciu przeglądarki i mogą być wykorzystane przez serwis w
przyszłości.
3. W Serwisie używane są pliki cookies w celu:
a) zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Serwisu i możliwości jego użytkowania;
b) automatycznego logowania Użytkowników, którzy zaznaczyli stosowną opcję podczas logowania;
c) zapamiętania bieżącej sesji Użytkownika;
d) pokazywania reklamy lub elementu strony tylko określoną liczbę razy.
4. Pliki cookies wykorzystywane są również w przypadku korzystania przez Użytkownika z usług oferowanych
przez współpracujące z Serwisem inne podmioty.
5. Ustawieniami cookies można zarządzać poprzez zmiany w ustawieniach swojej przeglądarki lub nawet
całkowicie je wyłączyć. Cookies nie są szkodliwe dla komputera, ani dla jego użytkownika i jego danych.

Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nieusuwanie ich z dysku. Cookies nie
zawierają żadnych danych osobowych.
6. Administrator informuje, iż Użytkownik może poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej wyłączyć
obsługę plików „cookies” lub zmienić sposób korzystania z „cookies” w Serwisie.. Więcej o plikach cookies
(ciasteczkach) znajdziesz na www.wszystkoociasteczkach.pl.
7. Korzystanie z Serwisu możliwe jest zarówno z włączonymi cookies, jak i bez nich, jednak w tym drugim
przypadku funkcjonalność Serwisu będzie znacznie uboższa. Wyłączenie stosowania plików „cookies” może
uniemożliwić korzystanie z wszystkich funkcjonalności dostępnych w Serwisie. W celu pozyskania listy
programów, które mogą mieć wpływ na funkcjonalność Serwisu prosimy o kontakt z Infolinią.
8. Poniżej znajdują się informacje, jak można zmienić ustawienia cookies w najpopularniejszych przeglądarkach
internetowych:
a) Internet Explorer: Otwórz program Internet Explorer, klikając przycisk StartObraz przycisku Start. W polu
wyszukiwania wpisz tekst Internet Explorer, a następnie na liście wyników kliknij pozycję Internet Explorer.
Kliknij przycisk Narzędzia, a następnie kliknij polecenie Opcje internetowe. Kliknij kartę Prywatność, a
następnie w obszarze Ustawienia przesuń suwak do najwyższego położenia, aby zablokować wszystkie
pliki cookie, lub do najniższego położenia, aby zezwolić na wszystkie pliki cookie, a następnie kliknij
przycisk OK.
b) Chrome: Kliknij menu Chrome Chrome menu na pasku narzędzi przeglądarki. Wybierz Ustawienia. Kliknij
Pokaż ustawienia zaawansowane. W sekcji „Prywatność” kliknij przycisk Ustawienia treści. W sekcji „Pliki
cookie” możesz zmienić ustawienia plików cookie
c) Firefox: Naciśnij przycisk menu New Fx Menu i wybierz Preferencje. Wybierz panel Prywatność. Z menu
rozwijanego elementu Program Firefox: wybierz opcję: będzie używał ustawień historii użytkownika.
Zaznacz Akceptuj ciasteczka, by włączyć, odznacz, by wyłączyć obsługę ciasteczek. Wybierz okres
przechowywania ciasteczek. Zamknij okno preferencji
d) Opera: Ustawienia ciasteczek. Ustawienia. Preferencje . Zaawansowane. Ciasteczka
9. Możliwe jest również regulowanie wyświetlanych reklam w przeglądarkach. Więcej informacji znajduje się na
www.youronlinechoices.com

z poważaniem,
Administrator Danych
LAGUNA FURMANA Żaneta Ekert

