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Polityka prywatności 

 

§ 1  

Administrator danych osobowych 

 

Administratorem danych osobowych jest Klub Sportowy ROW Rybnik S.A.,  

o numerze NIP 642-319-30-38 z siedzibą w 44-200 Rybnik, ul. Gliwicka 72. 

Kontakt z Administratorem możliwy jest za pomocą: 

 poczty elektronicznej na adres:  promocja@row.rybnik.com.pl 

 poczty tradycyjnej na adres:  ul. Gliwicka 72, 44-200 Rybnik 

 telefonu pod numerem:   32 430 90 80 

 

§ 2 

Cele przetwarzania danych osobowych  

 

Administrator przetwarza dane osobowe w następujących celach: 

 rejestracji w Sklepie Internetowym, w celu utworzenia indywidulanego konta  

i zarządzania nim. Podstawą prawną do takiego przetwarzania danych jest  

art. 6 ust. 1 lit. b 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) w skrócie RODO, 

 realizacji złożonego przez Użytkownika zamówienia. Podstawą prawną do takiego 

przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, 
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 wykonaniu ciążących na Administratorze obowiązków prawnych takich jak 

obowiązki z tytułu rękojmi za wadę, obowiązki z tytułu odstąpienia od umowy, 

obowiązki wynikające z wystawieniem i przechowywaniem faktur. Podstawą 

prawną do takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

 

§ 3 

Odbiorcy danych osobowych  

 

Administrator przekazuje dane osobowe następującym podmiotom: 

 podmiotowi prowadzącemu działalność płatniczą, dokładniej spółce PayU S.A.  

z siedzibą w Poznaniu (60-166 Poznań, ul. Grunwaldzka 182) w zakresie 

niezbędnym dla realizacji płatności. Szczegółowe informacje dotyczące zasad 

korzystania z systemu oraz przetwarzania danych osobowych przez spółkę PayU 

dostępne są w serwisie www.payu.pl. 

 podmiotom prowadzącym działalność kurierską w celu dostarczenia przesyłek  

 podmiotowi świadczącemu Administratorowi usługi rachunkowe w przypadku 

potrzeby wystawienia faktury VAT 

 

§ 4 

Czas przechowywania danych osobowych  

 

Administrator przetwarza dane osobowe przez czas niezbędny do realizacji zamówienia a także 

przez okres trwania odpowiedzialności wynikającej z tytułu rękojmi, odstąpienia od umowy  

a także do czasu wystawienia faktury lub innych dokumentów, a następnie przez okres ich 

przechowywania określonymi przepisami podatkowymi i przepisami o rachunkowości.   

Po udzieleniu zgody na przetwarzanie danych osobowych podczas zakładania konta 
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Administrator będzie przechowywać dane Użytkownika tak długo, aż zgoda nie zostanie 

odwołana lub do zakończenia działalności Sklepu. 

 

§ 5 

Przysługujące prawa  

 

Prawa, które przysługują Użytkownikom: 

 Prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych 

dotyczących osoby, której dane dotyczą zgodnie z art. 15 RODO, 

 Prawo do sprostowania danych zgodnie z art. 16 RODO, 

 Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) zgodnie z art. 17 

RODO, 

 Prawo do ograniczenia przetwarzania zgodnie z art. 18 RODO, 

 Prawo do przenoszenia danych zgodnie z art. 20 RODO, 

 Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania zgodnie z art. 21 RODO. 

 

§ 6 

Prawo do cofnięcia zgody 

 

Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie cofnąć zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych poprzez kontakt z Administratorem, bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
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§ 7 

Prawo do wniesienia skargi 

 

Użytkownik ma  prawo wnieść skargę do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych  

§ 8 

Dobrowolność podania danych osobowych  

 

Podanie danych osobowych jest w pełni dobrowolne, jest jednak warunkiem zawarcia umowy. 

Konsekwencją nie podania danych osobowych jest brak możliwości zrealizowania zamówienia.  

 

§ 9 

Pliki cookie  

 

Administrator wykorzystuje pliki cookie w celu gromadzenia informacji związanych  

z korzystaniem z serwisu Sklep przez Użytkownika lub inną osobę fizyczną.  

 

 

 


