Klauzula informacyjna RODO
1. Administratorem danych osobowych jest Skydive Leszno, z siedzibą w Lesznie (64-100)
przy ul. Szybowników 28, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS: 0000957269, posiadająca nr NIP: 6972385982 oraz nr REGON:
521341953.
2. Kontakt z administratorem danych jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail:
skydiveleszno@gmail.com lub listownie na w/w adres siedziby Spółki.
3. Dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
a) marketingu bezpośredniego (tj. oferowania produktów Spółki) – na podstawie art. 6 ust.
1 lit. f) RODO. Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest prowadzenie działań
marketingowych, zwiększanie sprzedaży oraz utrzymywanie relacji biznesowych;
b) promocji Spółki na jej stronie internetowej i w mediach społecznościowych (w przypadku
wizerunku danej osoby) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. zgody;
c) odpowiedzi na pytania zgłoszone za pośrednictwem „Formularza kontaktowego”
znajdującego się w zakładce „Kontakt” na naszej stronie internetowej – na podstawie art. 6
ust. 1 lit. f) RODO. Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest możliwość bieżącego
kontaktu z Państwem, udzielenie odpowiedzi na zadane pytania oraz nawiązywanie i
utrzymywania relacji biznesowych;
d) korespondencji mailowej lub telefonicznej – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest możliwość bieżącego kontaktu z Państwem
oraz udzielenie odpowiedzi na pytania, a także oraz nawiązywanie i utrzymywania relacji
biznesowych;
e) rozpatrzenia reklamacji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Naszym prawnie
uzasadnionym interesem jest przeprowadzenie postępowania reklamacyjnego;
f) sprzedaży produktów i usług Spółki – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj.
odpowiedniej umowy lub działań podjętych przed jej zawarciem oraz w przypadku usługi
skoku w tandemie, lotu widokowego również na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj.
Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych w postaci informacji o stanie zdrowia;
g) finansowo – księgowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. przepisów prawa
podatkowego i o rachunkowości;
h) obrony przed roszczeniami i dochodzenia roszczeń – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f)
RODO. Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest możliwość obrony przed roszczeniami
i dochodzenie ich.

i) kontroli z Urzędu Lotnictwa Cywilnego – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj.
obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
4. Dane osobowe będą przetwarzane w w/w celach przez niżej wymienione okresy, w
przypadku:
a) działań marketingowych – do momentu złożenia sprzeciwu;
b) promocji Spółki – do momentu wycofania zgody;
c) pytania zgłoszonego za pośrednictwem „Formularza kontaktowego” – do czasu
ostatecznego udzielenia odpowiedzi na nie, a po tym czasie jeszcze przez okres
przedawnienia ewentualnych roszczeń określonych przepisami prawa;
d) korespondencji mailowej lub telefonicznej – przez okres konieczny do utrzymywania
bieżących relacji (np. wymiany korespondencji), a po jej ustaniu – jeszcze przez okres
przedawnienia ewentualnych roszczeń określonych przepisami prawa;
e) rozpatrzenia reklamacji – do czasu zakończenia postępowania reklamacyjnego, a po tym
czasie jeszcze przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń określonych przepisami
prawa;
f) sprzedaży towarów i usług Spółki – przez okres potrzebny do realizacji w/w, a po tym
czasie jeszcze przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń określonych przepisami
prawa;
g) finansowo-księgowych – do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych
wynikających z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości;
h) obrony przed roszczeniami i dochodzenia roszczeń – do czasu upływu terminu ich
przedawnienia;
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne z uwagi na realizację celów, o
których mowa w pkt. 3.
6. W związku z celami, o których mowa w pkt. 3, odbiorcą danych osobowych mogą być
podmioty realizujące na naszą rzecz usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych,
tj.:
a) podmioty świadczące dla Spółki usługi IT, firmy serwisowe w tym zakresie lub tworzące i
obsługujące jej stronę internetową;
b) podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską;
c) podmioty prowadzące działalność płatniczą, księgową oraz prawniczą.
8. Przysługują Państwu następujące prawa, związane przetwarzaniem danych osobowych:

a) prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych – przy czym wycofanie zgody nie ma
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa
zgody przed jej wycofaniem;
b) prawo dostępu do danych osobowych;
c) prawo żądania sprostowania danych osobowych;
d) prawo żądania usunięcia danych osobowych;
e) prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
f) prawo do przenoszenia danych osobowych (dotyczy ono tylko tych danych, które są
przetwarzane na podstawie zgody);
g) prawo wyrażenia sprzeciwu – w przypadkach, kiedy administrator przetwarza dane na
podstawie jego prawnie uzasadnionego interesu;
h) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

