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Informacja o przetwarzaniu danych osobowych   

 
Szanowny Państwo, 
 
uprzejmie informujemy, że Mateusz Świrszcz prowadzący działalność gospodarczą pod firmą 
Mateusz Świrszcz – Szkoła Pływania „HONU” jako Administrator Danych Osobowych (dalej 
„ADO”) przetwarza Państwa i Państwa dziecka dane osobowe w rozumieniu Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 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 (dalej „RODO”). 
 
Zgodnie z przepisami uregulowanymi w RODO z powyższego faktu wynika obowiązek 
przekazania Państwu informacji dotyczących okoliczności przetwarzania danych osobowych. 
Pragniemy zatem poinformować Państwa, że: 

1. Administratorem Państwa i Państwa dziecka danych osobowych jest:  Mateusz Świrszcz 
prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Mateusz Świrszcz – Szkoła Pływania 
„HONU” (41-813), przy ul. Witkacego 4 lok. 5, NIP: 6482567345, REGON: 243470648, 
tel.: 663087547, 

2. Z ADO można skontaktować się pisemnie pod wskazanym adresem siedziby jak również  
mailowo pod adresem m.swirszcz@interia.pl 

3. ADO przetwarza Państwa i Państwa dziecka dane osobowe w celu realizacji umowy o 
świadczenie na Państwa rzecz usług z zakresu nauki pływania, organizacji imprezy 
turystycznej, a także w celu umożliwienia udziału w zawodach sportowych. 

4. Ado może za Państwa zgodą przetwarzać dane osobowe również w zakresie marketingu 
swojej działalności polegającego na podawaniu informacji i fotografii z organizowanych 
przez ADO imprez turystycznych oraz zawodów sportowych.  

5. Przetwarzanie przez ADO  danych osobowych następuje w związku z realizacją umowy 
na usługi wskazane w pkt 3 powyżej na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO. 

6. Przetwarzanie przez ADO danych szczególnych w przypadku realizacji usług w związku 
z nauką pływania lub imprezą turystyczną następuje w oparciu o udzieloną przez 
Państwa zgodę na podstawie art. 9 ust. 2 lit. a RODO. 

7. Przetwarzanie przez ADO danych w zakresie w związku z publikacją materiałów 
dotyczących imprez turystycznych ADO i zawodów sportowych następuje w oparciu o 
udzieloną przez Państwa zgodę na podstawie art. 9 ust. 2 lit. a RODO 

8. Przetwarzanie przez ADO danych osobowych w związku z udziałem w zawodach 
sportowych następuje w oparciu o udzieloną przez Państwa zgodę, na podstawie art. 6 
ust. 1 lit. a RODO. 

9. Odbiorcami Państwa i Państwa dziecka danych osobowych są towarzystwa 
ubezpieczeniowe,  przedsiębiorstwa wspierające ADO w realizacji umowy imprezy 
turystycznej z zakresu, informatycznego, prawnego, księgowego oraz organizacyjnego, 
organizatorzy zajęć sportowych, a także służby i instytucje, których pomoc okaże się 
konieczna w trakcie realizacji usług. 

10. Państwa dane osobowe i Państwa dziecka będą przetwarzane przez ADO przez okres 
niezbędny dla prawidłowej realizacji umowy  i upływu przedawnienia roszczeń 
związanych z realizacją niniejszej umowy. W przypadku przetwarzania danych 
dotyczących stanu zdrowia Państwa dziecka, dane osobowe będą przetwarzane do 
momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

11. W związku z przetwarzaniem Państwa i Państwa dziecka danych osobowych przysługuje 
Państwu prawo do: 

a. żądania od ADO dostępu do Państwa i Państwa dziecka danych osobowych, 
b. żądania od ADO sprostowania Państwa i Państwa dziecka danych osobowych, 
c. żądania od ADO usunięcia Państwa i Państwa dziecka danych osobowych w 

przypadkach przewidzianych prawem, 
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d. żądania od ADO ograniczenia przetwarzania Państwa i Państwa dziecka danych 
osobowych w przypadkach przewidzianych prawem, 

e. w przypadku przetwarzanych danych osobowych dotyczących stanu zdrowia, 
prawo do cofnięcia zgody udzielonej ADO na przetwarzanie Państwa dziecka 
danych osobowych; jednakże cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodne z 
prawem przetwarzanie dokonane przez ADO przed jej cofnięciem, a także może 
stanowić podstawę odmowy realizacji usługi. 

12. Z powyższych praw można skorzystać poprzez pisemny lub mailowy kontakt z ADO, pod 
adresami wskazanymi w pkt 1 i 2. 

13. Decyzje w sprawie Państwa i Państwa dziecka danych osobowych nie będą 
podejmowane w sposób zautomatyzowany i nie będą dane te nie będą poddane 
profilowaniu. 

14. Ponadto, mają Państwo także prawo do wniesienia skargi do odpowiedniego organu 
nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy uznają 
Państwo przetwarzanie za niezgodne z przepisami prawa. 

15. Podanie przez Państwa danych osobowych i Państwa dzieci jest dobrowolne, jednak 
pozostaje niezbędne dla zawarcia umowy o usługi realizowane przez ADO jak również 
dla zgłoszenia uczestnika na zawody sportowe. Odmowa podania danych osobowych, 
odmowa udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych lub cofnięcie zgody w 
zakresie przetwarzania danych osobowych dotyczących stanu zdrowia na ich 
przetwarzanie, będzie skutkować brakiem możliwości realizacji usługi. Zgoda na 
przetwarzanie danych osobowych w zakresie wizerunku pozostaje  

 
Poświadczam zaznajomienie się z powyższymi informacjami: 

 
 
 

Zgoda na przetwarzanie danych w związku z realizacją imprezy turystycznej 
 
 Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Mateusza Świrszcza prowadzącego działalność 
gospodarczą pod firmą MATEUSZ ŚWIRSZCZ – SZKOŁA PŁYWANIA „HONU” danych osobowych 
mojego dziecka ……………………………………………. dotyczących stanu zdrowia w celu realizacji 
umowy na organizację imprezy turystycznej w związku z zapewnieniem dziecku bezpieczeństwa 
w trakcie trwania tej imprezy. Oświadczam, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
mojego dziecka dotyczących stanu zdrowia, zostało udzielone pouczenie oraz że informacje 
przekazane w pouczeniu powyżej znajdują odpowiednie zastosowanie w związku z udzieloną 
przeze mnie zgodą. 
 
 

 
Zgoda na wykorzystywanie wizerunku 

Niniejszym wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Mateusza Świrszcza prowadzącego 
działalność gospodarczą pod firmą MATEUSZ ŚWIRSZCZ – SZKOŁA PŁYWANIA „HONU” (dalej: 
ADO) wizerunku mojego dziecka utrwalonego w trakcie jego uczestnictwa w imprezach 
turystycznych organizowanych przez ADO na potrzeby jego  działalności promocyjno-
marketingowej prowadzonej poprzez stronę internetową pod adresem: www.honu.pl oraz 
profilu na portalu facebook: https://www.facebook.com/honupl/. Oświadczam, że w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych mojego dziecka w zakresie wizerunku zostało udzielone 
pouczenie, że informacje przekazane w pouczeniu powyżej znajdują odpowiednie zastosowanie 
w związku z udzieloną przeze mnie zgodą. 
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Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w związku z organizacją zawodów 

sportowych 

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka 
…………………………………………….  przez Mateusza Świrszcza prowadzącego działalność 
gospodarczą pod firmą MATEUSZ ŚWIRSZCZ – SZKOŁA PŁYWANIA „HONU” (dalej: ADO) w celu 
zgłoszenia przez ADO udziału dziecka w zawodach sportowych i umożliwienia dziecku udziału 
w tych zawodach. Oświadczam, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych mojego 
dziecka dotyczących stanu zdrowia, zostało udzielone pouczenie oraz że informacje przekazane 
w pouczeniu powyżej znajdują odpowiednie zastosowanie w związku z udzieloną przeze mnie 
zgodą. 
 
 
 

Zgoda na wykorzystywanie informacji i wizerunku utrwalonych na zawodach 

 
Niniejszym wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Mateusza Świrszcza prowadzącego 

działalność gospodarczą pod firmą MATEUSZ ŚWIRSZCZ – SZKOŁA PŁYWANIA „HONU” (dalej: 
ADO) danych osobowych mojego dziecka w zakresie wizerunku utrwalonego w trakcie jego 
uczestnictwa w zawodach sportowych, imienia, nazwiska oraz osiągnięć na zawodach na 
potrzeby działalności promocyjno-marketingowej ADO polegającej na sporządzeniu informacji o 
przebiegu zawodów przeznaczonej na stronę internetową pod adresem: www.honu.pl oraz 
profilu na portalu facebook: https://www.facebook.com/honupl/.  

 
 


