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INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 
KLIENTÓW ORAZ OSÓB ODWIEDZAJĄCYCH  

KOMPLEKS REKREACYJNO-SPORTOWY PRZY UL. ŻEROMSKIEGO 11 W KOSAKOWIE 
 
 

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz 14 ust. 1 i 2 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (dalej: 
Rozporządzenie 2016/679), Kosakowo Sport Sp. z o.o. z siedzibą w Pogórzu jako administrator 
kompleksu rekreacyjno-sportowego położonego przy ul. Żeromskiego nr 11 w Kosakowie, informuje 
że:  

1) administratorem danych osobowych: 
- osób odwiedzających kompleks rekreacyjno-sportowy,  
- użytkowników lub klientów korzystających z usług oferowanych w kompleksie rekreacyjno-

sportowym przez Kosakowo Sport Sp. z o.o.,  
- osób reprezentujących lub przedstawicieli klientów niebędących osobami fizycznymi, 

korzystających z usług oferowanych w kompleksie rekreacyjno-sportowym przez Kosakowo 
Sport Sp. z o.o. w kompleksie rekreacyjno-sportowym (dalej: Przedstawiciele),  

jest Kosakowo Sport Sp. z o.o.  z siedzibą w Pogórzu przy ul. Gen. W. Andersa 2A, 81-198 
Kosakowo, KRS 00000929172, NIP 587-173-26-02, Regon 5020292081, www.kosakowosport.pl, 
e-mail: sekretariat@kosakowosport.pl (dalej: Administrator); 

2) We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Administratora 
należy kontaktować się z jego Inspektorem Ochrony Danych, drogą elektroniczną na adres e-mail: 
sekretariat@kosakowosport.pl lub drogą poczty tradycyjnej na adres Administratora wskazany w 
pkt. 1) powyżej, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”; 

3) dane osobowe osób odwiedzających kompleks rekreacyjno-sportowy przetwarzane będą poprzez 
monitoring wizyjny prowadzony przez Administratora w kompleksie rekreacyjno-sportowym 
(wewnętrzne ciągi komunikacyjne, niecka basenowa pływalni, a także zewnętrzny teren 
kompleksu wraz z parkingiem samochodowym) w celu zapewnienia bezpieczeństwa lub ochrony 
mienia lub zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić 
Administratora lub stronę trzecią na szkodę – podstawą prawną przetwarzania danych są prawnie 
uzasadnione interesy realizowane przez administratora lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 pkt. f 
Rozporządzenia 2016/679); 

4) dane osobowe użytkowników lub klientów korzystających z usług oferowanych w kompleksie 
rekreacyjno-sportowym przez Administratora przetwarzane będą w celu;  

a) zawarcia lub wykonania umowy na świadczenie usług oferowanych przez Administratora w 
kompleksie rekreacyjno-sportowym (udostępnienie pływalni, hali sportowej, zewnętrznych 
obiektów sportowych lub świadczenie innych usług) – podstawą prawną przetwarzania 
danych osobowych jest wykonanie umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, 
lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 
ust. 1 pkt. b Rozporządzenia 2016/679); 

b) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w szczególności w 
zakresie przepisów podatkowych i dot. rachunkowości - podstawą prawną przetwarzania 
danych osobowych jest niezbędność przetwarzania do wypełnienia obowiązku prawnego 
ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 pkt. c  Rozporządzenia 2016/679);  

c) realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora polegających w szczególności 
na możliwości ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi 
roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania danych są prawnie uzasadnione interesy 
realizowane przez administratora lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 pkt. f 
Rozporządzenia 2016/679);  
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d) poprzez monitoring wizyjny prowadzony przez Administratora w kompleksie rekreacyjno-
sportowym (wewnętrzne ciągi komunikacyjne, niecka basenowa pływalni, a także 
zewnętrzny teren kompleksu wraz z parkingiem samochodowym) w celu zapewnienia 
bezpieczeństwa lub ochrony mienia lub zachowania w tajemnicy informacji, których 
ujawnienie mogłoby narazić Administratora lub stronę trzecią na szkodę – podstawą 
prawną przetwarzania danych są prawnie uzasadnione interesy realizowane przez 
administratora lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 pkt. f Rozporządzenia 2016/679); 

4) dane osobowe Przedstawicieli przetwarzane będą w celu;  
a) zawarcia lub wykonania umowy na świadczenie usług oferowanych w kompleksie 

rekreacyjno-sportowym;  
b) realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora polegających w szczególności 

na możliwości ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi 
roszczeniami;  

c) poprzez monitoring wizyjny prowadzony przez Administratora w kompleksie rekreacyjno-
sportowym (wewnętrzne ciągi komunikacyjne, niecka basenowa pływalni, a także 
zewnętrzny teren kompleksu wraz z parkingiem samochodowym) w celu zapewnienia 
bezpieczeństwa lub ochrony mienia lub zachowania w tajemnicy informacji, których 
ujawnienie mogłoby narazić Administratora lub stronę trzecią na szkodę;  

- podstawą prawną przetwarzania danych w powyższych celach są prawnie uzasadnione 
interesy realizowane przez administratora lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 pkt. f 
Rozporządzenia 2016/679);  

d) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w szczególności w 
zakresie przepisów podatkowych i dot. rachunkowości - podstawą prawną przetwarzania 
danych osobowych jest niezbędność przetwarzania do wypełnienia obowiązku prawnego 
ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 pkt. c  Rozporządzenia 2016/679);  

4) Dane osobowe Przedstawicieli udostępniane są Administratorowi przez klientów niebędących 
osobami fizycznymi, korzystających z usług oferowanych w kompleksie rekreacyjno-sportowym 
przez Administratora, w zakresie określonym w umowie, przedstawionej Administratorowi 
dokumentacji lub w kierowanej do Administratora korespondencji;   

5) Dane osobowe mogą być przekazywane przez Administratora podmiotom świadczącym usługi na 
rzecz Administratora związane z obsługą i utrzymaniem kompleksu rekreacyjno-sportowego, 
zawarciem lub wykonywaniem ww. umów, w tym pracownikom lub współpracownikom 
Administratora, podmiotom będącym dostawcami systemów informatycznych i usług IT, 
operatorom pocztowym i kurierom, podmiotom świadczącym usługi prawne (w tym podatkowe i 
windykacyjne), podmiotom świadczącym usługi ochrony lub podmiotom świadczącym usługi 
archiwizacji dokumentów. Dane osobowe mogą być także przekazywane uprawnionym organom, 
w zakresie wymaganym przez obowiązujące przepisy prawa; 

6) Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez okres obowiązywania zawartych 
umów. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia 
roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia 
ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora. Po tym 
okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa.  
Nagrania obrazu z systemu monitoringu wizyjnego Administrator przechowuje przez okres 
nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania, chyba że nagrania te stanowią dowód w 
postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Administrator powziął wiadomość, że mogą 
one stanowić dowód w postępowaniu  - wtedy termin przechowywania nagrań w tym wypadku 
ulega wydłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania; 

7) W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, 
stosownie do art. 22 Rozporządzenia 2016/679; 

8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Brak podania danych uniemożliwi zawarcie i 
wykonywanie umowy; 
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9) osoby, których dane osobowe dotyczą, posiadają: 
a) na podstawie art. 15 Rozporządzenia 2016/679 prawo dostępu do danych osobowych; 
b) na podstawie art. 16 Rozporządzenia 2016/679 prawo do sprostowania danych osobowych; 
c) na podstawie art. 17 Rozporządzenia 2016/679 prawo do usunięcia danych osobowych; 
d) na podstawie art. 18 Rozporządzenia 2016/679 prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych;   
e) na podstawie art. 20 Rozporządzenia 2016/679 prawo do przenoszenia danych osobowych; 
f) na podstawie art. 21 Rozporządzenia 2016/679 prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania danych osobowych; 
g) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy osoba, której 

dane osobowe dotyczą uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących tej osoby 
narusza przepisy prawa; 

1) Administrator przetwarza dane osobowe w sposób gwarantujący zabezpieczenie przed ich 
bezprawnym rozpowszechnianiem.  


