
KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 
UCZESTNIKÓW KURSÓW MAXLIGA BOXING ACADEMY  
(dalej „Masterclass”) 

  
Administratorem Twoich danych osobowych jest firma Prawy Prosty Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Wiaduktowej 21, 52-111 Wrocław, wpisana do 
KRS pod nr 0000909377, NIP 8992901784, REGON 389369413.  
Aby skontaktować się z administratorem, wyślij mail na adres: info@maxliga.pl lub wyślij list na adres siedziby firmy.   
Spółka Prawy Prosty Sp. z o.o. będzie dalej zwana Administratorem.   
    

I. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych:  
1. Dane przetwarzane przez Administratora:  

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w następujących celach:  
a) zawarcia i wykonywania z Tobą umowy uczestnictwa w kursie bokserskim Maxliga Boxing Academy (dalej: „Masterclass”). Będziemy 

przetwarzać Twoje dane osobowe w postaci imienia, nazwiska, adresu e-mail i numeru telefonu. W przypadku osób dokonujących płatności 
wpisowego za udział w Masterclassach przelewem przetwarzany będzie również numer rachunku bankowego. Podstawą przetwarzania danych 
jest art. 6 ust. 1 lit b) RODO, czyli niezbędność przetwarzania danych do realizacji zawartego kontraktu lub podjęcie działań na żądanie osoby, 
której dane dotyczą przed jego zawarciem;  

b) w celu wykonywania spoczywających na nas obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności obowiązków podatkowych. W tym 
celu będą przetwarzane w szczególności Twoje imię, nazwisko, numer rachunku bankowego. Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 
lit c) RODO, czyli niezbędność przetwarzania do wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze;  

c) w celu prowadzenia z Tobą korespondencji oraz udzielania odpowiedzi na Twoje pytania dotyczące udziału w Masterclass. W tym celu mogą 
być przetwarzane informacje o Twoim imieniu, nazwisku, adresie e-mail czy numerze telefonu. Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 
1 lit f) RODO, czyli prawnie uzasadniony interes administratora danych;  

d) w celach marketingowych, w szczególności w celu udostępnienia zdjęć i relacji z Masterclass na stronie internetowej kursu, na jego profilach w 
mediach społecznościowych. W tym celu będziemy przetwarzać Twoje imię, nazwisko, wizerunek. Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 
ust. 1 lit. f) RODO, czyli prawnie uzasadniony interes Spółki.   

e) w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.   
W tym celu będą przetwarzane w szczególności dane osobowe dostarczone przez Ciebie przy dokonywaniu zapisów do Masterclass, informacje 
o jej przebiegu. Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit f) RODO, czyli prawnie uzasadniony interes administratora danych.     

f) w celu udostępnienia grafiku zajęć prowadzonych w ramach kursu bokserskiego na stronie internetowej Masterclass. Podstawą przetwarzania 
danych jest Twoja zgoda, czyli art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.   

 

II. Obowiązek podania danych:   
Podanie Twoich danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zapisania się na kurs bokserski MBA oraz uczestnictwa w nim.   
  

III. Okres przechowywania danych:  
Twoje dane będą przetwarzane przez Administratorów przez następujące okresy:  
1. dane, o których mowa w punktach I.1a – I.1d i I.1 f) będą przetwarzane przez okres trwania cyklu szkoleń Masterclass, a następnie do momentu 

przedawnienia roszczeń lub roszczeń podatkowych, w zależności od tego który z okresów upłynie później. W przypadku wszczęcia postępowania w 
sprawie, usunięcie nastąpi po prawomocnym zakończeniu postępowania;  

2. dane, o których mowa w punkcie I.1 f) i I.2 będą przetwarzane do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania.   
3. dane, o których mowa w punkcie I.1 g) będą przetwarzane do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody na ich przetwarzanie.    

 

IV. Przysługujące Ci prawa:  
W związku z przetwarzaniem przez Adminstratorów Twoich danych osobowych, przysługują Ci następujące prawa: dostępu do danych, ich sprostowania, 
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych. Przysługuje Ci też prawo do wycofania udzielonej zgody na przetwarzanie danych, jednak 
cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie danych dokonane przed jej wycofaniem.   
Przysługuje Ci ponadto prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.   
Jeśli uważasz, że Administratorzy przetwarzają Twoje dane osobowe niezgodnie z przepisami, przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych.   
  

V. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji  
Administratorzy nie podejmują zautomatyzowanych decyzji w oparciu o Twoje dane.   
  

VI. Przekazywanie danych osobowych  
Spółka może przekazywać Twoje dane osobowe firmom zapewniającym mu usługi hostingu.  
W związku z zamieszczaniem przez Administratorów Twoich zdjęć na portalu Facebook, Youtube czy Instagram może dojść do przekazania Twoich danych 
osobowych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Podstawą przekazania danych będą standardowe klauzule umowne.   
Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z Polityką Prywatności:  
1. Facebooka: https://pl-pl.facebook.com/privacy/explanation,  
2. Instagrama: https://pl-pl.facebook.com/help/instagram/519522125107875,  
3. Youtube: https://policies.google.com/privacy?hl=pl.  


