
Wspólna polityka prywatności  w firmach:  

- Zdrowy Ruch Joanna Muszyńska (obozy, kolonie, wycieczki) 

- Zdrowy Ruch S.C. P. Muszyński, J. Muszyńska (wyprawy rowerowe, szkółka narciarsko-snowboardowa) 

- Zdrowy Ruch Piotr Muszyński (zajęcia karate, wyprawy rowerowe, szkółka narciarsko-snowboardowa) 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia  

27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:  

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych są firmy: 

- Zdrowy Ruch Joanna Muszyńska, ul. Oświęcimska 132, 41-707 Ruda Śląska 

- Zdrowy Ruch S.C. P. Muszyński, J. Muszyńska, ul. Oświęcimska 132, 41-707 Ruda Śląska 

- Zdrowy Ruch Piotr Muszyński, ul. Oświęcimska 132, 41-707 Ruda Śląska 

posiadające wspólną politykę prywatności. 

2) Administrator danych osobowych w firmach wymienionych w punkcie „1” jako osobę odpowiedzialną za 

gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z polityką prywatności, ustanawia Piotra Muszyńskiego. Z 

administratorem danych osobowych można skontaktować się w następujący sposób: 

- listownie na adres ul. Oświęcimska 132, 41-707 Ruda Śląska 

- pocztą elektroniczną: p.muszynski@zdrowy-ruch.pl 

3) Cel przetwarzania danych osobowych:  

Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie przesłanek wynikających Ogólnego Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. nr 2016/679 w 

szczególności:  

- w celu zawarcia, wykonania, rozwiązania umowy w tym zakresie dotyczy to wszystkich czynności 

przygotowawczych poprzedzających zawarcie umowy jak i czynności w procesie zawierania umowy, wykonywania 

lub rozwiązywania umowy  

- w celach archiwizacyjnych 

- w celu wykonania ciążących na Zdrowy Ruch Joanna Muszyńska, Zdrowy Ruch S.C. P. Muszyński, J. Muszyńska oraz 

Zdrowy Ruch Piotr Muszyński obowiązków prawnych np.: wystawiania i przechowywania rachunków oraz 

dokumentów księgowych 

- w celu ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń, co obejmuje sprzedaż wierzytelności innemu podmiotowi 

- w celach informacyjnych, statystycznych i ewidencyjnych. 

4) Administrator zbiera i przetwarza dane osobowe podczas: 

- rejestracji uczestnika 

- zapisu uczestnika 

- korespondencji mailowej z adresów firmowych: ……@zdrowy-ruch.pl  

- wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną 

5) Podane dane będą przetwarzane w celach związanych z  realizacją umowy oraz (jeżeli została wyrażona zgoda) w 

celu informowania o usługach oferowanych przez administratora, na podstawie: 

- Art. 6 ust. 1 lit. a – zgoda osoby, której dane dotyczą   

- Art. 6 ust. 1 lit. b – przetwarzanie niezbędne do celu realizacji umowy/usługi 

- Art. 9 ust. 2 lit. g – przepis prawa - Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie 

wypoczynku dzieci i młodzieży 

- Art. 6 ust. 1 lit. f – prawnie uzasadniony interes administratora lub strony trzeciej. 

6) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych 

tylko na podstawie przepisów prawa. Jednocześnie informujemy iż pozyskane dane osobowe będą powierzane 

jedynie podmiotom oraz osobom współpracującym z firmami: 

- Zdrowy Ruch Joanna Muszyńska,  

- Zdrowy Ruch S.C. P. Muszyński, J. Muszyńska 



- Zdrowy Ruch Piotr Muszyński  

 w zakresie realizacji usług na podstawie umowy powierzenia danych osobowych. 

7) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez czas wynikający z przepisów prawa. 

8)  Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w 

dowolnym momencie.   

9)  Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.   

10)  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową 

zawarcia umowy lub brakiem możliwości wysłania newslettera i informacji handlowych. 

11) Podane dane będą przetwarzane przez cały okres wykonywania umowy, przez okres obowiązkowego 

przechowywania dokumentów księgowych, do upływu terminu przedawnienia roszczeń, a w przypadku 

przetwarzania na podstawie zgody aż do jej cofnięcia. 

 


