INFORMACJA O PRZETWARZANIU PRZEZ
SPEED DAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
DANYCH OSOBOWYCH
Od dnia 25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie 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 (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”).
W związku z powyższym Speed-Day Sp. z o.o. przedstawia następującą informację wymaganą Rozporządzeniem i dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
1. Państwa dane osobowe.
Chodzi o dane osobowe, które są zbierane w ramach korzystania przez Państwa z naszych usług,
w tym stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności udostępnianych, w tym
zapisywanych w plikach cookies, które są instalowane na naszych stronach przez nas oraz naszych Zaufanych Partnerów. Dane osobowe to wszystkie dane, które odnoszą się do osoby zidentyfikowanej
lub możliwej do zidentyfikowania. Zalicza się do nich na przykład Państwa imię i nazwisko, numer
telefonu lub adres poczty i e-mail.
2. Kto jest Administratorem Państwa danych?
Administratorem jest Speed -Day spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Poznaniu,
przy ul. Karpia 22c/16, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000471030, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 9721245067, REGON 302484688 oraz wszelkie podmioty z nią powiązane i od niej zależne, zarówno osobowo, jak i kapitałowo, bezpośrednio lub za pośrednictwem innych podmiotów.
3. W jakim celu przetwarzamy Państwa dane osobowe?
Administrator Danych Osobowych gromadzi i przetwarza dane osobowe w następujących celach:
1) realizacji zawartych z Państwem umów,
2) organizacji i przeprowadzenia motocyklowych szkoleń sportowych,
3) publikowania zdjęć i wyników na stronach internetowych organizatorów,
4) zapewnienia obsługi transakcji i rozwiązywania problemów technicznych,
5) obsługi Państwa próśb, które do nas kierujecie w drodze korespondencji mailowej oraz kontaktowania się z Państwem, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług,
6) w celu wykonywania czynności zgodnie z udzieloną zgodą,
7) wykonywania prawnie uzasadnionych interesów Speed-Day Sp. z o.o., które zostały wskazane
powyżej, a także zapewnienia bezpieczeństwa osób (przede wszystkim uczestnikom szkoleń oraz
pracownikom i mienia Administratora).
4. Jak długo będziemy przechowywać Państwa dane?
Okres przetwarzania Państwa danych, zależy od celu, w jakim zostały zebrane i są przetwarzane, od
przepisów prawa lub przyjętych przez Speed-Day sp. z o.o., zgodnie z tymi przepisami metod lub
modeli, a także zgód i innych Państwa oświadczeń. Przetwarzamy dane związane z:
a) umową lub inną czynnością prawną – do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy/ świadczenia usług lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych
dotyczących umowy.

b) zgodą Klienta - przez czas wskazany w oświadczeniu o zgodzie, w każdym przypadku do czasu
odwołania zgody.
Dodatkowo, dane mogą być przez nas przechowywane dla celów zapobiegania nadużyciom i oszustwom, dla celów statystycznych i archiwizacyjnych przez okres 10 lat od dnia zakończenia
obowiązywania umowy lub zdarzenia powodującego konieczność takiego przetwarzania.
Jednocześnie, w celu rozliczalności będziemy przechowywać dane przez okres, w którym
Speed-Day Sp. z o.o. zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla
udokumentowania spełnienia wymagań prawnych, w tym umożliwienia kontroli ich spełnienia przez
organy publiczne.
5. Komu możemy przekazać dane?
Zgodnie z obowiązującym prawem Państwa dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie - podwykonawcom naszych usług oraz podmiotom wspierającym Spółkę w
świadczeniu usług drogą elektroniczną, czyli takim, które zapewniają usługi płatnicze, a także podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy
ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.
6. Znaj swoje prawa.
Macie Państwo między innymi prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia
lub ograniczenia ich przetwarzania. Możecie także wycofać zgodę na przetwarzanie danych
osobowych, zgłosić sprzeciw oraz skorzystać z innych praw wymienionych szczegółowo poniżej:
A. ODWOŁANIE ZGODY
Wydane zgody na przetwarzanie danych osobowych mogą Państwo bezpłatnie odwołać w każdej
chwili ze skutkiem na przyszłość, pisząc w szczególności na adres mailowy magdalena.molik@speedday.pl. lub wysyłając pisemną informację na adres Speed -Day Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Poznaniu 61-619, przy ul. Karpia 22c/16.
B. SPRZECIW
Mają Państwo prawo w każdej chwili złożyć sprzeciw wobec tej formy przetwarzania danych,
syłając wiadomość e-mail na adres magdalena.molik@speed-day.pl.
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C. INFORMACJA I KOREKTA DANYCH
Przysługuje Państwu prawo do bezpłatnej informacji na temat zapisanych danych dotyczących Państwa osoby.
Ponadto mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, a także do ich poprawiania. Mogą
Państwo również żądać od nas niezwłocznej korekty dotyczących Państwa, niepoprawnych danych osobowych, do czego zalicza się także uzupełnianie niekompletnych danych.
Od 25 maja 2018 r. mają Państwo prawo do przenoszenia danych lub uzyskania kopii danych, z tym,
że prawo to nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych osób, w tym tajemnic handlowych lub własności intelektualnej i będzie ono realizowane w zakresie technicznie możliwym.
Pierwsza kopia danych jest bezpłatna.
W przypadku zawarcia umowy podanie danych osobowych jest konieczne do jej zawarcia. Jeśli
Klient nie poda danych wymaganych umową lub innym dokumentem stosowanym przez Speed-Day
Sp z o.o. zgodnie z jego procedurami lub przepisami prawa, Speed-Day Sp. z o.o. nie zawrze umowy
lub nie wykona transakcji lub czynności.

Wyrażenie każdego typu zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych jest dobrowolne.
W niektórych przypadkach dla wykonania umowy konieczne może być przekazanie danych podmiotowi trzeciemu lub otrzymanie danych od takiego podmiotu. Wówczas konieczne będzie wyrażenie
zgody lub upoważnienia na takie przekazanie, o ile nie istnieje odrębna podstawa prawna przekazania. Jeśli odmówią Państwo udzielenia takiej zgody/upoważnienia albo je wycofają, może to mieć
wpływ na zawarcie lub wykonanie umowy z podmiotem trzecim lub określonej czynności, o ile przekazanie tych danych jest konieczne dla zawarcia lub wykonania danej umowy lub
określonej
czynności.
D. PRAWO DO BYCIA ZAPOMNIANYM.
Jako podmiot danych macie Państwo prawo zażądać od Administratora - Speed-Day Sp. z o.o.
zwłocznego usunięcia swoich danych osobowych, jeżeli zajdzie jedna z enumeratywnie
mienionych okoliczności z art. 17 ust. 1 pkt. a-f RODO.
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E. ORGAN NADZORCZY.
Organem nadzorczym w zakresie danych osobowych w Polsce jest obecnie Generalny Inspektor
Ochrony Danych Osobowych. (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych,
ul.
Stawki 2,00-193 Warszawa). Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

W razie dalszych pytań dotyczących ochrony i przetwarzania Państwa danych osobowych jesteśmy
dyspozycji pod adresem e-mail magdalena.molik@speed-day.pl Oczywiście mogą się Państwo z nami
także kontaktować przy użyciu danych kontaktowych podanych w zakładce Kontakt.

