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Oświadczenie o ochronie danych i wyrażenie zgody na wykorzystanie danych 
przez YOUTH SPORT 

Ochrona danych jest kwestią zaufania, a zaufanie użytkowników jest dla nas bardzo ważne. Aby podczas 
wizyty na naszej stronie użytkownicy czuli się bezpiecznie, przy przetwarzaniu danych osobowych ściśle 
przestrzegamy postanowień ustawowych. W tym miejscu chcielibyśmy poinformować o naszych zasadach 
gromadzenia i wykorzystania danych. Poniższe oświadczenie o ochronie danych informuje o tym, jakie dane 
użytkowników są gromadzone na naszych stronach internetowych oraz które z tych danych w jaki sposób są 
przetwarzane, a także do kogo należy się zwrócić w sprawach z tym związanych. 

1. Podmiot odpowiedzialny i prawa użytkownika 
Podmiotem odpowiedzialnym za gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystanie danych osobowych w 

rozumieniu federalnej ustawy o ochronie danych jest firma Youth Sport, dostępna pod danymi: 
- ul. Obr. Westerplatte 11/1, 81-706, Sopot, 
- NIP: 585-143-44-22 
- nr tel. 503764992 
- e-mail kontakt@youthsport.pl 

Użytkownik może w każdej chwili nieodpłatnie uzyskać informacje na temat swoich danych, które są u nas 
zapisane, a także skorzystać ze swojego prawa do korekty, blokady lub usunięcia swoich danych. W tym celu 
należy skorzystać z wymienionych powyżej danych kontaktowych. 
Jeżeli użytkownik nie wyraża zgody na przetwarzanie lub wykorzystanie swoich danych przez Youth Sport według 
niniejszych postanowień o ochronie danych w całości lub w odniesieniu do poszczególnych działań, może on 
zgłosić swój sprzeciw pocztą elektroniczną lub listem, także korzystając z wymienionych danych kontaktowych. 

2. Gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystanie danych osobowych 
Dane osobowe to dane dotyczące rzeczowych lub osobistych powiązań określonej lub możliwej do określenia 
osoby fizycznej. Należą do nich imię i nazwisko, numer telefonu, adres oraz wszystkie dane, które są niezbędne 
do rejestracji uczestnika na półkolonie 

3. Rejestracja uczestnika 
Podczas rejestracji uczestnika należy obowiązkowo podać następujące dane (informacje wymagane):  
- adres e-mail opiekuna 
- numer telefonu opiekuna 
- imię i nazwisko opiekuna 
- imię i uczestnika 
- wybór turnusu 
- rok urodzenia oraz rocznik dziecka 
- miasto zamieszkania 
- zgoda na wykorzystanie wizerunku 
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Adres e-mail oraz numer telefonu opiekuna jest nam potrzebny do komunikacji z opiekunem w celu 
przekazania wszystkich niezbędnych informacji dot. uczestnictwa dziecka w półkoloniach. Imię i nazwisko opiekuna 
jest wykorzystane do ułatwienia kontaktu z opiekunem. Imię i nazwisko uczestnika jest niezbędne do rejestracji 
dziecka. Data urodzenia oraz pesel i wzrost jest niezbędne do identyfikacji dziecka. 

4. Gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystanie danych osobowych użytkownika 
Gromadzimy, zapisujemy i przetwarzamy dane użytkownika w ramach rejestracji uczestników półkolonii dla celów 
marketingowych Youth Sport i na potrzeby administracji technicznej, a także, aby zapobiegać czynom zabronionym 
i oszustwom. Dane osobowe użytkowników są przekazywane osobom trzecim jedynie wówczas, gdy jest to 
dozwolone odpowiednimi przepisami. W tym przypadku może to być ubezpieczyciel, który zażąda listy uczestników 
wraz z danymi uczestnika. Przekazane w ten sposób dane usługodawcy mogą wykorzystać wyłącznie w celu 
realizacji danego zadania. 

5. Newsletter 
Do wysyłki newslettera wykorzystujemy podany przez użytkownika adres e-mail. Wymagane jest tutaj 
potwierdzenie użytkownika polegające na wyrażeniu przez niego, jako właściciela adresu e-mail, zgody na 
otrzymywanie newslettera. 
Jeżeli użytkownik chciałby zrezygnować z newslettera, może w każdej chwili anulować swoją zgodę bez 
ponoszenia kosztów poza kosztami przekazania informacji według taryfy podstawowej. Do tego celu wystarczy 
zawiadomienie w formie tekstowej na wymienione w punkcie 1 dane kontaktowe (np. e-mail, faks, list). Oczywiście 
w każdym newsletterze dostępny jest link do rezygnacji z newslettera.  

6. Ciasteczka (pliki cookie) 
Akceptowanie plików cookie jest warunkiem umożliwiającym korzystanie z naszych stron internetowych. Jeżeli 
jednak użytkownik zablokuje stosowanie ciasteczek, nasza strona internetowa oraz serwis będą działać jedynie w 
oparciu o ograniczone funkcje. 

7. Analiza internetowa 
Aby nieustannie optymalizować i udoskonalać naszą ofertę, stosujemy tak zwane technologie trackingowe. 
Wykorzystujemy do tego celu usługi Google Analytics. 

8. Google Analytics 
Ta strona internetowa wykorzystuje internetowe narzędzie do analizy statystyk serwisów WWW Google (Universal) 
Analytics firmy Google Inc. (www.google.pl). Google (Universal) Analytics stosuje metody umożliwiające analizę 
korzystania ze strony internetowej przez użytkownika, na przykład pliki cookie, czyli pliki tekstowe zapisywane na 
komputerze użytkownika. Wygenerowane w ten sposób informacje dotyczące odwiedzin na tej stronie internetowej 
są z reguły przekazywane do serwera firmy Google w USA i tam zapisywane. W razie aktywacji funkcji anonimizacji 
adresów IP na tej stronie adres IP użytkownika jest skracany przez firmę Google przed jego przekazaniem na 
terenie państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych państw sygnatariuszy porozumienia o Europejskim 
Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych sytuacjach do serwera firmy Google w USA przekazywany jest 
pełny adres IP i tam skracany. Anonimizowany adres IP przesłany przez przeglądarkę użytkownika w ramach usługi 
Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google. Użytkownik może uniknąć przesyłania danych 
wygenerowanych przez plik cookie odnoszących się do korzystania przez niego ze strony internetowej (wraz z 
adresem IP) do Google oraz przetwarzania tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do 
przeglądarki dostępną pod następującym adresem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl .  
 
 
  


