Bezpieczeństwo danych Centrum Tenisowego ARENA
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Podmiotem przetwarzającym dane osobowe jest firma EFITNESS Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (pod pocztowy: 60-175) przy ul. Goździkowej 6.
Administratorem danych jest firma Proster Sport Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Wł. Reymonta 35.
Przetwarzane są tylko te dane, które zostały umieszczone na formularzu wypełnianym w Recepcji CT Arena oraz na formularzu przy rejestracji on-line
dostępnym na stronie internetowej www.tenis-poznan.pl
Powierzone dane osobowe dotyczą klientów korzystających z usług Centrum, pracowników i osób współpracujących z Centrum. Dane te obejmą
wyłącznie ten zakres, który zostanie wpisany w ww. formularzu klienta.
Celem przetwarzania danych jest zakładanie i zarządzanie profilem klienta, obsługa transakcji i rozwiązywanie problemów technicznych, obsługa
rezerwacji kortów oraz kontaktowanie się w celach związanych ze świadczeniem usług.
Zgodnie z zasadami RODO, administrator gwarantuje spełnienie wszystkich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo
dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu
podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
Klient może skorzystać z tych uprawnień gdy:





w odniesieniu do żądania sprostowania danych: klient zauważy, że dane są nieprawidłowe lub niekompletne;



których dane są przetwarzane mają prawo do sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych.

w odniesieniu do żądania usunięcia danych: dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez firmę Proster Sport Sp. z o.o.;
w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: klient zauważy, że dane są nieprawidłowe – może żądać ograniczenia przetwarzania
danych na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych.

7.

Ochrona danych osobowych przed podmiot przetwarzający dane to w szczególności: codzienne wykonywanie kopii zapasowych powierzonych danych,
szyfrowanie powierzonych danych, monitoring systemu i kontrola systemu uprawnień pod kątem ochrony danych oraz inne czynności gwarantujące
spójność i bezpieczeństwo powierzonych danych.
8. Powierzone dane będą przetwarzane, do momentu zgłoszenia prośby o usunięcie danych.
9. Powierzone dane udostępnione będą tylko podmiotom wspierającym administratora w świadczeniu usług. Taki podmiot będzie miał prawo przetwarzać
dane wyłącznie dla celów realizacji usług dla potrzeb wykonania których został zaangażowany.
10. Dane osobowe są przechowywane na serwerach znajdujących się na terenie Unii Europejskiej.
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