
POLITYKA PRYWATNOŚCI 
 
Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych w 
Stowarzyszeniu Rozwoju Piłki Ręcznej SPORTFUTURE pozyskanych w związku 
prowadzoną działalnością oraz Państwa aktywnością na stronie internetowej 
www.sportfuture.pl związaną z zapoznawaniem się z naszą ofertą, kierowaniem 
zapytań poprzez formularz kontaktowy, zapisami na zajęcia, składania aplikacji o 
pracę lub kontakt telefoniczny.  
 
DANE OSOBOWE 
 
1. Dane osobowe zbierane przez Sportfuture przetwarzane są zgodnie z 
Rozporządzeniem 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), zwane dalej: RODO. 
 
 
2.Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Rozwoju Piłki Ręcznej 
SPORTFUTURE  z siedzibą przy ul. prof. Józefa Zwierzyckiego 29, 59-300 Lubin, 
wpisane do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, 
fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego 
przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział 
Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000785778, NIP: 6922521118, REGON: 
383398626, e-mail: biuro@sportfuture.pl, zwana dalej Sportfuture. 
 
 
3. Sportfuture przetwarza uzyskane dane osobowe w celach: 

1) określonych w wyrażanych przez Państwo zgodach (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), 
2) zawarcia, wykonania i na podstawie zawartych przez Państwa umów ze 

Sportfuture (art. 6 ust 1 lit. b RODO), 
3) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Sportfuture (art. 6 ust. 1 lit. c 

RODO), 
4) wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez 

Sportfuture takich jak m.in. udzielenie odpowiedzi na przedstawione 
telefonicznie lub e-mailowo zagadnienie, monitorowanie ruchu na stronie 
internetowej (art. 6 ust. 1 lit f RODO). 

 
4. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w ust.3, owe dane 
mogą być udostępniane: 

1) podmiotom uprawnionym na mocy przepisów powszechnie obowiązującego 
prawa; 

2) innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów podpisanych z 
Administratorem przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem 
Danych Osobowych jest Sportfuture. Należą do nich m.in. dostawcy świadczący 
usługę hostingu czy usługi księgowe, 

3) podmiotom dostarczającym Sportfuture zewnętrzne pliki cookies lub wtyczki 
społecznościowe (Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z 
siedzibą w Irlandii, Google Inc z siedzibą w USA). 

 



5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane: 
1) w przypadku zgody – do momentu jej cofnięcia, 
2) w przypadku zawartej umowy - przez okres jej trwania, a także do końca okresu 

przedawnienia potencjalnych roszczeń z niej wynikających, 
3) w przypadku przedstawionego Sporfuture zagadnienia/pytania – do chwili 

załatwienia sprawy. 
 
6. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują Państwu 
następujące uprawnienia:  

1) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych 
danych; 

2) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w 
przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne; 

3) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia 
zapomnianym), w przypadku gdy: 

a) dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny 
sposób przetwarzane, 

b) osoba, której dane dotyczą, na podstawie art. 21 ust. 1 RODO wniosła 
sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych i nie występują 
nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania, 

c) osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych 
osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej 
podstawy prawnej przetwarzania tych danych, 

d) dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem, 
e) dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku 

wynikającego z przepisów prawa; 
4) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w 

przypadku, gdy: 
a) osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych 

osobowych, 
b) przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane 

dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich 
ograniczenia, 

c) Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, 
której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia 
roszczeń, 

d) osoba, której dane dotyczą, na podstawie art. 21 ust. 1 RODO wniosła 
sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie 
uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec 
podstawy sprzeciwu; 

5) prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są 
następujące przesłanki: 

a) przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z 
osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tę 
osobę, 

b) przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany; 
6) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadku gdy dane osobowe 

są przetwarzane na podstawie uzasadnionego interesu SportFuture. 
 



7. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie 
Państwa zgody (art.6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej 
zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
 
8. Okoliczności wskazane w art. 13 ust. 2 lit e RODO są Państwu przedstawiane w 
momencie zbierania danych osobowych. 
 
9. Jeżeli uznają Państwo, iż Sportfuture przetwarza dotyczące Państwa dane osobowe 
w sposób naruszający przepisy RODO, przysługuje Państwu prawo do wniesienia 
skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
 
COOKIES 
 
10. Strona internetowa sportfuture.pl używa niewielkich plików, zwanych cookies. 
Zapisywane są one przez Sportfuture na urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej 
sportfuture.pl, jeżeli jej przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik cookie zwykle 
zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia" oraz indywidualną, 
losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików 
tego typu pomagają dostosowywać oferowane przez sportfuture.pl produkty do 
indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających stronę 
internetową. Dają też możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin 
podstron. 
 
11. Sportfuture wykorzystuje dwa typy plików cookies: 

1) Cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu 
komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm 
cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych 
ani żadnych informacji poufnych z komputerów Klientów. 

2) Cookies trwałe: są przechowywane w pamięci urządzenia końcowego Klienta i 
pozostają tam do momentu ich skasowania lub wygaśnięcia. Mechanizm 
cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych 
ani żadnych informacji poufnych z komputera Klientów. 

 
12. Sportfuture wykorzystuje cookies własne w celu analiz i badań oraz audytu 
oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają 
zrozumieć, w jaki sposób Klienci korzystają ze Strony Internetowej, co umożliwia 
ulepszanie jej struktury i zawartości. 
 
13. Sportfuture wykorzystuje cookies zewnętrzne w celu: 

1) popularyzacji sportfuture.pl za pomocą serwisu społecznościowego 
facebook.com (administrator cookies zewnętrznego: Facebook Inc z siedzibą w 
USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii); 

2) popularyzacji sportfuture.pl za pomocą serwisu społecznościowego 
plus.google.com (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w 
USA); 

 
14. Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów odwiedzających 
sportfuture.pl. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do 
komputerów odwiedzających wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub 



oprogramowania złośliwego. Niemniej w swoich przeglądarkach odwiedzający mają 
możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do komputerów. 
 
15. Sportfuture może gromadzić adresy IP odwiedzających. Adres IP to numer 
przydzielany komputerowi osoby odwiedzającej stronę Internetowy przez dostawcę 
usług internetowych. Numer IP umożliwia dostęp do Internetu. W większości 
przypadków jest przypisywany komputerowi dynamicznie, tj. zmienia się przy każdym 
połączeniu z Internetem. Adres IP jest wykorzystywany przez Sportfuture przy 
diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych 
(np. określeniu, z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin), jako informacja 
przydatna przy administrowaniu i udoskonalaniu sportfuture.pl, a także w celach 
bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji obciążających serwer, niepożądanych 
automatycznych programów do przeglądania treści. 
 
 
 


