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POLITYKA PRYWATNOŚCI 

SZKOŁY PŁYWANIA SWIMMING FOR LIFE 

(dalej jako „Polityka prywatności”) 

z dnia 1 stycznia 2023 roku 

I. Administrator: 

Administratorem Pana/Pani danych osobowych (dalej jako „Dane osobowe”) jest Mateusz Jurewicz prowadzący 
jednoosobową działalność gospodarczą pod nazwą „Mateusz Jurewicz - Swimming for life”, ul. W. H. Lindleya 16, 
02-013 Warszawa, NIP 5272890045, REGON 383082432 (dalej jako „Administrator”).  

Administrator przetwarza Pana/Pani Dane osobowe zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności z polskimi 
oraz europejskimi przepisami dotyczącymi ochrony Danych osobowych, jak też zapewniających bezpieczeństwo 
tych danych, w szczególności w zakresie integralności, poufności, dostępności i rozliczalności podejmowanych 
działań.  

Z uwagi na to, że Administrator dąży do usprawnienia i zapewnienia przejrzystości w zakresie przetwarzaniach 
Danych osobowych, w ramach niniejszej Polityki prywatności Administrator zawarł informcje, które Pan/Pani 
powinni otrzymać zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 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 (dalej jako „RODO”). 

Kontakt z Administratorem możliwy jest za pomocą (1) poczty tradycyjnej na adres: ul. W.H. Lindleya 16, 02-
013 Warszawa, (2) drogi e-mailowej: m.jurewicz@swimmingforlife.pl. 

II. Cel, zakres i podstawa prawna przetwarzania Danych osobowych: 

Administrator przetwarza Pana/Pani Dane osobowe w celu i w zakresie niezbędnym do korzystania z serwisu 
internetowego www.swimmingforlife.pl (dalej jako: „Serwis”), a także w celu zapisania się przez Pana/Panią na 
prowadzone przez Administratora zajęcia nauki pływania, w tym za pomocą formularza zawartego w Serwisie 
oraz uczestnictwa w tych zajęciach. Podanie Danych osobowych w jednym lub kilku celach wskazanych w zdaniu 
poprzedzającym jest niezbędne do kontaktu z Panem/Panią i jest dla Pana/Pani dobrowolne. 

Pana/Pani Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. w celu 
wykonania umowy, której jest Pan/Pani stroną lub podjęcia działań na Pana/Pani żadanie przed zawarciem 
umowy. Dane osobowe przetwarzane są także na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. na podstawie Pana/Pani 

zgody na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych w celach wskazanych powyżej, a także w celach 
marketingowych. W przypadkach wymaganych przepisami prawa powszechnie obowiązującego Dane osobowe 
przetwarzane są także zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego 
na Administratorze.  

Dane osobowe, jakie mogą być od Pana/Pani zbierane w jednym lub kilku celach wskazanych powyżej to: (1) 
Pana/Pani imię i nazwisko, w tym imię Pana/Pani małoletniego dziecka (w razie zapisywania go na zajęcia), (2) 
Pana/Pani adres e-mail oraz (3) numer telefonu.  

Przeglądanie treści zawartych w Serwisie, bez wypełniania formularza kontaktowego, nie wymaga podawania 
przez Pana/Panią Danych osobowych.  

III. Zautomatyzowane decyzje i profilowanie: 

Administrator nie podejmuje i nie będzie podejmował w oparciu o Pana/Pani Dane osobowe decyzji opartych 
wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu ani nie dokonuje i nie będzie dokonywał profilowania. 

IV. Przekazywanie Danych osobowych: 

Dane osobowe zebrane przez Administratora mogą być przekazywane podmiotom, z którymi Administrator zawarł 
umowy powierzenia przetwarzania Danych osobowych, np. podmioty prowadzące obsługę serwisu do zarządzania 
uczestnictwem w zajęciach sportowych, czy też prowadzące obsługę księgową Administratora. Zarówno w 
zakresie przetwarzania, jak też przekazywania Danych osobowych Administrator zachowuje zasadę minimalizacji 
Danych osobowych.  

Dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 

V. Prawa związane z przetwarzaniem Danych osobowych: 

W związku z przetwarzaniem Danych osobowych przez Administratora posiada Pan/Pani prawo:  
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1. dostępu do treści Danych osobowych (art. 15 RODO),  

2. żądania sprostowania Danych osobowych (art. 16 RODO),  

3. żądania usunięcia Danych osobowych (art. 17 RODO),  

4. żądania ograniczenia przetwarzania Danych osobowych (art. 18 RODO),  

5. przeniesienia Danych osobowych – w zakresie Danych osobowych przetwarzanych na podstawie wyrażonej 
przez Państwa zgody lub w związku z zawartą umową (art. 20 RODO),  

6. wniesienia sprzeciwu w zakresie przetwarzania przez Administratora Danych osobowych, 

7. cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie (w odniesieniu do Danych osobowych przetwarzanych 
wyłącznie na podstawie wcześniej wyrażonej zgody). Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem 
przetwarzania dokonanego przez Administratora na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  

Powyższe prawa może Pan/Pani wykonać poprzez złożenie Administratorowi stosownego oświadczenia wysłanego 
(1) pocztą tradycyjną na adres: ul. W.H. Lindleya 16, 02-013 Warszawa lub (2) pocztą elektroniczną na adres: 
m.jurewicz@swimmingforlife.pl. 

W związku z przetwarzaniem Danych osobowych, ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu 
nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

VI. Czas przetwarzania Danych osobowych: 

Pana/Pani Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do wypełnienia celu, w jakim zostały zebrane. 
W razie skorzystania przez Pana/Panią z uprawnień, o których mowa w pkt. V powyżej, Pana/Pani Dane osobowe 

będą przetwarzane (1) do czasu wycofania przez Pana/Panią zgody albo (2) po uwzględnieniu złożonego przez 
Pana/Panią sprzeciwu wobec przetwarzania Danych osobowych, o którym mowa powyżej.  

W szczególności Dane osobowe przetwarzane będą przez okres ustalenia z Panem/Panią terminu zajęć nauki 
pływania oraz, w razie podjęcia się przez Pana/Panią nauki pływania u Administratora, przez czas trwania zajęć. 
Dane osobowe mogą być także przetwarzane, w niezbędnym zakresie, także przez okres wymagany przepisami 
powszechnie obowiązującego prawa w celu wykonania obowiązków prawnych spoczywających na 
Administratorze, jak też przez czas niezbędny dla ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, w razie takiej 
konieczności.  

Po upływie okresu przetwarzania Dane osobowe są nieodwracalnie usuwane.  

VII. Zmiany Polityki prywatności: 

Polityka prywatności jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. Zmiany Polityki prywatności 
wprowadzane będą w celu dostosowania jej do zmieniających się w przyszłości przepisów prawa lub wprowadzania 

albo zmiany przez Administratora sposobów gromadzenia Danych osobowych lub sposób ich przetwarzania przez 
Administratora.  
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POLITYKA PLIKÓW COOKIES 

SZKOŁY PŁYWANIA SWIMMING FOR LIFE 

(dalej jako „Polityka cookies”) 

z dnia 1 stycznia 2023 roku 

 

I. Informacje podstawowe: 

W związku z korzystaniem przez Pana/Panią z serwisu internetowego www.swimmingforlife.pl (dalej jako: 
„Serwis”) zbierane są informacje o Pana/Pani aktywności za pomocą tzw. plików cookies. Za pośrednictwem 
Serwisu nie są zbierane w sposób automatyczny żadne inne informacje niż te, które zbierane są za pomocą plików 
cookies.  

II. Czym są pliki cookies? 

Pliki cookies to niewielkie pliki, które wysyłane są przez serwer strony www i przechowywane są przez 
oprogramowanie na Pana/Pani komputerze lub innym urządzeniu, z którego uzyskuje Pan/Pani dostęp do Serwisu.  

Pliki cookies zawierają zasadniczo: (1) podstawowe informacje na temat nazwy strony internetowej, z której 
pochodzą, (2) czas istnienia plików cookies na Pana/Pani komputerze (lub innym urządzeniu), (3) przypadkowo 
wygenerowany numer, który służy do indentyfikacji przeglądarki internetowej, za pośrednictwem której łączy się 

Pan/Pani ze stroną internetową.  

Pliki cookies stosowane w ramach Serwisu dzieli się na: (1) sesyjne – przechowywane na Pana/Pani urządzeniu 
do czasu wylogowania się z Serwisu (w razie wprowadzenia takiej funkcjonalności) lub do czasu wyłączenia 
Pana/Pani przeglądarki internetowej oraz (2) stałe – przechowywane przez czas dłuższy, określony, zgodnie z 
informacją zawartą w pliku cookie. Ma Pan/Pani możliwośc dokonania w każdej chwili ręcznego usunięcia plików 
cookies zawartych na Pana/Pani urządzeniu – wszystkich lub wybranych, zgodnie z ustawieniami Pana/Pani 
przeglądarki internetowej.  

III. W jakim celu mogą być wykorzystywane pliki cookies przez Serwis? 

Pliki cookies mogą być wykorzystywane w celu: 

1) dostosowania zawartości Serwisu do Pana/Pani potrzeb i preferencji oraz optymalizacji i usprawnienia procesu 
korzystania przez Pana/Panią z serwisu,  

2) tworzenia statystyk oraz zestawień informacji, które pozwalają Serwisowi na ulepszanie funkcjonalności i 

zawartości Serwisu, 

3) dostarczania Panu/Pani treści reklamowych w sposób dostosowany do Pana/Pani zainteresowań oraz 
oczekiwań, 

4) zagwarantowania Panu/Pani najwyższego standardu Serwisu.  

IV. W jaki sposób wykorzystywane są pliki cookies i jakie działania może Pan/Pani podjąć?  

Pliki cookies są wykorzystywane w Serwisie za Pana/Pani zgodą. W razie wyrażenia zgody na stosowanie plików 
cookies dotyczy to wszystkich plików cookies stosowanych przez Serwis.  

W każdym czasie ma Pan/Pani mozliwość zmiany ustawień Pana/Pani przeglądarki internetowej w taki sposób, 
aby ograniczyć lub wyłączyć dostęp plików cookies do Pana/Pani urządzenia. Większość przegląrek internetowych 
lub innego stosowanego przez Pana/Panią oprogramowania domyślnie dopuszcza możliwość przechowywania 
plików cookies. Dokonanie zmiany (ograniczenia/wyłączenia) w zakresie dostępu plików cookies może zatem 
wymagać podjęcia przez Pana/Panią odrębnych, samodzielnych działań niezależnych od Serwisu.  

Wyłączenie lub ograniczenie dostępu plików cookies do Pana/Pani urządzenia może ograniczyć Panu/Pani niektóre 
funkcjonalności Serwisu wymagające stosowania plików cookies. Wyłączenie lub ograniczenie dostępu plików 
cookies nie spowoduje jednak ograniczenia możliwości przeglądania przez Pana/Panią treści zawarytych w 
Serwisie ani możliwości zapisu na zajęcia prowadzone przez podmiot, do którego nalezy Serwis.  

Informacje na temat (1) wyczyszczenia (usunięcia) plików cookies znajdujących się na Pana/Pani urządzeniu 
(wyczyszczenia pamięci podręcznej), (2) wyłączenia obsługi plików cookies w stosowanej przez Pana/Panią 
przeglądarce internetowej znajdują się w ustawieniach Pana/Pani przeglądarki w odpowiedniej zakładce 
dotyczącej plików cookies lub pamięci podręcznej.  
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