
KLAUZULA INFORMACYJNA  

DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH  

PRZEZ WSPÓŁADMINISTRATORÓW 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 oraz. 26 ust. 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) (dalej „RODO”) informujemy, że: 

  

I. Współadministratorzy 

 

Administratorami Pana/Pani danych osobowych są Speed - Day Sp. z o.o. ul. Karpia 22c/16  z 

siedzibą w Poznaniu, KRS: 1000473010 oraz Stowarzyszenie Great Day z siedzibą w Poznaniu, ul. 

Karpia 22c/16, NIP 9721314503, KRS 0000880583 

zwanymi dalej łącznie: „Współadministratorami”. 

  

II. Wspólne uzgodnienia między Administratorami 

 

W ramach zawartej umowy o współadministrowanie, wspólnie uzgodniliśmy zakresy swojej 

odpowiedzialności dotyczącej wypełniania obowiązków wynikających z RODO, w szczególności 

uzgodniliśmy, że: 

• wspólnie jesteśmy odpowiedzialni za wykonanie wobec Pana/Pani obowiązku 

informacyjnego oraz za umożliwienie Panu/Pani wykonywania przysługujących praw. W 

odpowiednim przypadku sami umożliwimy Panu/Pani wykonanie praw lub przekażemy 

Pana/Pani żądanie w tym zakresie Współadministratorowi; 

 

III. Cele i podstawy przetwarzania 

  

Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – dobrowolnie 

wyrażona zgoda, o ile została udzielona. 

Dane przetwarzane będą w celu: 

• organizacji i przeprowadzenia motocyklowych szkoleń sportowych, 

• publikowania zdjęć i wyników na stronach internetowych organizatorów, 

• zapewnienia obsługi transakcji i rozwiązywania problemów technicznych, 



• obsługi Państwa próśb, które do nas kierujecie w drodze korespondencji mailowej oraz 

kontaktowania się z Państwem, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług 

• wykonywania czynności zgodnie z udzieloną zgodą, 

•  wykonywania prawnie uzasadnionych interesów Współadministratorów, które zostały 

wskazane powyżej,  

• a także zapewnienia bezpieczeństwa osób (przede wszystkim uczestnikom szkoleń oraz 

pracownikom i mienia Administratora) 

• archiwalnym – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadnionego interesu 

Współadministratorów – dotyczącego zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej 

potrzeby wykazania faktów związanych ze świadczeniem usług na Pani/Pana rzecz; 

• rozpatrywania potencjalnych reklamacji i zgłoszonych roszczeń wobec 

Współadministratorów – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie 

uzasadniony interes Współadministratorów, polegający na rozpatrzeniu zgłoszenia będącego 

przedmiotem reklamacji oraz obrony przed potencjalnymi roszczeniami. 

 

IV. Odbiorcy Państwa danych 

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. Dane nie są przekazywne do państwa trzeciego. 

 

V.  Uprawnienia osób, których dane dotyczą 

 

 Podczas współadministrowania danymi osobowymi, na każdym etapie ich przetwarzania, każdy ze 

Współadministratorów zapewnia osobom, których dane dotyczą realizację praw przysługujących im 

na mocy RODO, tj: 

a) prawa dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii zgodnie z art. 15 RODO, 

b) prawa do sprostowania oraz uzupełnienia danych zgodnie z art. 16 RODO, 

c) prawa do usunięcia danych zgodnie z art. 17 RODO, 

d) prawa do ograniczenia przetwarzania danych zgodnie z art. 18 RODO, 

e) prawa do przenoszenia danych zgodnie z art. 20 RODO, 

f) prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych zgodnie z art. 21 RODO, 

g) prawa do wniesienia skargi do organu nadzorczego zgodnie z art. 77 RODO. 



 

VI. Okres przechowywania danych 

  

Okres przetwarzania Państwa danych, zależy od celu, w jakim zostały zebrane i są przetwarzane, od 

przepisów prawa lub przyjętych przez Współadministratorów, 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. 

c)  wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, które Współadministratorzy realizują na 

podstawie prawnie uzasadnionego interesu. W takim przypadku Współadministratorzy 

przestaną przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, chyba że będą stanie wykazać, że w stosunku 

do danych istnieją dla nich ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec 

Pani/Pana interesów, praw i wolności, lub dane będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, 

dochodzenia lub obrony roszczeń. 

 

VII. 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 adresami  e-mail właściwymi dla każdego ze Współadministratorów: dla Speed-Day 

sp.  z o.o. -  jacek.molik@speed-day.pl , dla Great Day – magdalena.molik@great-day.pl  

Oczywiście mogą się Państwo z nami także kontaktować przy użyciu danych kontaktowych 

podanych w zakładce Kontakt. 
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