
 

 

 

 

 

Niniejsza polityka prywatności opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania 

technologii w ramach strony internetowej www.akademiapilki.pl. Administratorem strony jest Klub Sportowy - 

Akademia Futbolu Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi 91-463 przy ul. Łagiewnickiej 54/56 budynek B lokal 319, wpisany 

do KRS przez Sąd Rejonowy w Łodzi pod nr 0000387601, NIP 7252046488. s.potocki@akademiapilki.pl, tel. 508 

447 681 

 

I. OGÓLNE INFORMACJE 

Na potrzeby niniejszej polityki prywatności, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć: 

Administrator – Klub Sportowy - Akademia Futbolu Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi 91-463 przy ul. Łagiewnickiej 

54/56 budynek B lokal 319, wpisany do KRS przez Sąd Rejonowy w Łodzi pod nr 0000387601, NIP 7252046488.  

s.potocki@akademiapilki.pl 

tel. 508 447 681 

1. Strona – strona internetowa dostępna pod adresem www.akademiapilki.pl 

2. Użytkownik – każdy podmiot, który korzysta ze Strony. 

3. Administrator realizuje funkcję pozyskiwania informacji o użytkownikach, którzy: 

- dobrowolnie wprowadzają swoje dane w formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie Klubu Sportowego  

4. Niniejsza Polityka Prywatności jest dokumentem informacyjnym i nie zapisuje polityki bezpieczeństwa 

Administratora zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. 

 

II. DANE OSOBOWE 

1. Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą formularzy dostępnych na 

Stronie, takich jak formularz zapisu. 

2. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator. 

3. Dane przekazane Administratorowi w ramach formularza zapisu w systemie przetwarzane są w celu przypisania 

Użytkownikowi umowy. 

4. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych. 

5. Respektujemy wszelkie prawa, wynikające z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj.: 

1) prawo dostępu; 

2) prawo sprostowania danych – przy zauważeniu, że dane te są nieprawidłowe lub 

niekompletne; 

3) prawo usunięcia danych – gdy dane nie będą już niezbędne do celów, dla których 

zostały zebrane, gdy cofniecie Państwo swą zgodę na ich przetwarzanie, zgłosicie 

sprzeciw wobec przetwarzania danych, gdy dane będą przetwarzane niezgodnie z 

prawem; 

4) prawo ograniczenia przetwarzania danych – po dostrzeżeniu, że dane są 

nieprawdziwe istnieje możliwość ograniczenia przetwarzania danych na okres 

pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; po wniesieniu sprzeciwu 
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wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione 

podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu; 

5) prawo do przenoszenia danych – na podstawie Państwa zgody lub zawartej umowy  

(przenoszenie to odbywa się w sposób automatyczny); 

6) prawo do niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym ich 

profilowaniu; 

7) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. 

 

III. FORMULARZ NA STRONIE  

1. Administrator zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika. 

2. Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika. 

3. Jeśli dane w formularzu umożliwiają identyfikację osoby fizycznej, to osoba taka ma prawdo do wglądu, 

modyfikacji i żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie. Możliwe jednak, że 

będzie to powodowało brak dostępu do niektórych funkcji serwisu. 

4.Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu 

dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu. 

5.Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi - w 

szczególności dotyczy to przekazywania informacji o posiadaczu rejestrowanej domeny do podmiotów będących 

operatorami domen internetowych, serwisów 

obsługujących płatności lub też innych podmiotów, z którymi w tym zakresie współpracujemy. 

 

IV. LOGI SERWERA  

1. Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona. 

2. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP 

Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego 

korzysta Użytkownik. 

3. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze. 

4. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony i nie są 

wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika. 

5. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną, a ich zawartość nie 

jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem. 

 

V.UDOSTĘPNIENIE I POWIERZENIE DANYCH 

1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych. 

2. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby. 

3. Administrator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na 

podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania. 

4. W zakresie powierzenia przetwarzania danych osobowych Operator Serwisu zawarł pisemną umowę 

powierzenia przetwarzania danych, uregulowaną w art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych, z dostawcą 

usług hostingowych: e-surf.pl Sp. z o.o. oraz biurem rachunkowych Amtal. 
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