
1.1. Niniejsza Polityka Prywatności ma zastosowanie do danych osobowych użytkowników
serwisu internetowego (dalej „Użytkowników”), działającego pod adresem:
https://mamwatpliwosc.pl/weekend-z-radomska/ (dalej „Serwis”) oraz innych kategorii osób
wskazanych w niniejszej Polityce Prywatności.

1.2. Administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu jest Uczniowski Klub
Sportowy MONTGOMERY, ul. Grottgera 22, 00-785 Warszawa NIP:5213797930 (dalej jako
„Usługodawca”).

Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

1.3. Jeżeli jesteś Użytkownikiem Serwisu, Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez
Usługodawcę:

a) w celach niezbędnych do wykonania umów zawieranych pomiędzy Tobą a Usługodawcą
na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO – tj. umów o świadczenie usług drogą elektroniczną
zawieranych m.in. w związku z  dokonaniem rezerwacji udziału w spotkaniu Integracyjnym
oraz w celu podjęcia działań na żądanie Użytkownika przed zawarciem danej umowy lub w
celu jej wykonania (już po jej zawarciu); b) w celach niezbędnych do wykonania obowiązków
prawnych ciążących na Usługodawcy, w szczególności wynikających z ustawy z dnia 12
lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2017.1219), ustawy z dnia 24
listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz.U. z
2017 r. poz. 2361), w tym w zakresie rozpatrywania reklamacji usługi turystycznej z tytułu
niezgodności usług turystycznych z umową o świadczenie usług turystycznych, oraz z
przepisów prawa podatkowego i przepisów o rachunkowości, na podstawie art. 6 ust. 1 lit c)
RODO; c) w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez
Usługodawcę, w szczególności: (i) prowadzenia marketingu produktów i usług Usługodawcy
w trakcie trwania umowy, (ii) zapewnienia ważności czynności związanej z wyrażeniem
zgody na przetwarzanie danych osobowych osoby nieposiadającej zdolności do czynności
prawnych lub ograniczonej w zdolności do czynności prawnych, poprzez pobranie zgody jej
przedstawiciela ustawowego zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeksy
cywilny (Dz.U. z 2018 r. poz. 1025) lub (iii) dochodzenia i obrony przed ewentualnymi
roszczeniami wynikającymi z zawartych umów, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;


