Ochrona Danych Osobowych (RODO)
1. Administratorem powierzonych danych osobowych jest Łukasz Suchowierski, Akademia Gambit
Łukasz Suchowierski lukasz@akademia-gambit.pl.
2. Dane osobowe, które są przekazywane:
- imię i nazwisko klienta,
- dane do faktury (adres, nip),
- ewentualny kontakt do klienta (nr telefonu lub adres e-mail).
3. Cel przetwarzania danych to możliwość wystawienia faktury oraz kontaktu z klientem, któremu
administrator świadczy usługę prowadzenia zajęć szachowych, organizacji turniejów oraz sprzedaży
książek. Dane osobowe klient pozwala używać nawiązując z administratorem kontakt słowny, mailowy
lub telefoniczny.
4. Dane osobowe są możliwe do odczytania na kopiach faktur, które trafiają do zaksięgowania i
podlegają wglądowi instytucjom Państwowym uprawnionym do kontrolowania firm oraz
przedsiębiorstw np. urząd skarbowy.
5. Administrator nie dzieli się danymi osobowymi i nie przekazuje ich innym podmiotom. Nie prowadzi
pisemnych spisów i list, które byłyby narażone na „wyciek”.
6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
a. dostępu do swoich danych osobowych i ich sprostowania,
b. usunięcia, ograniczenia, przetwarzania, przenoszenia danych osobowych – przy czym działania te
mogą uniemożliwić realizację celów dla których są przetwarzane,
c. cofnięcia zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody uniemożliwi realizację celów,
dla których są przetwarzane,
d. wniesienia skargi do organu nadzorczego, czyli Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Numery telefonów są przechowywane na telefonie komórkowym administratora, która jest
zabezpieczona hasłem.
8. Adresy mailowe są przechowywane na skrzynce pocztowej administratora, która jest zabezpieczona
hasłem.
9. Administrator celowo nie podaje numeru telefonu oraz adresu mailowego, na którym są
przechowywane dane kontaktowe, aby zminimalizować szanse ataku hackerskiego na skrzynkę lub
telefon.
10. Administrator dodatkowo organizuje publiczne turnieje szachowe, na których widnieje lista
zawodników, ich ranking szachowy, wiek (potrzebny do organizacji) i przynależność klubowa. Każdy
zgłaszający się na turniej akceptuje upublicznianie tych danych oraz automatyczne weryfikowanie
danych z rejestrem centralnym Polskiego Związku Szachowego. Dodatkowo na imprezach szachowych
uczestnicy oraz organizatorzy mogą robić zdjęcia i je upubliczniać (też w mediach społecznościowych).
Na każdy turniej zapisy są oddzielne i wymagają kliknięcia „zapisz się” na serwisie turniejowym
www.chessmanager.com, który nie należy do Łukasza Suchowierskiego. Administratorem serwisu
turniejowego jest właściciel strony www.chessmanager.com. Wycofanie zgody na przetwarzanie
danych potrzebnych do organizacji turnieju, jest równoznaczne ze skreśleniem zawodnika z turnieju.
Osoby towarzyszące (kibice, rodzice), którzy przychodzą na publiczną imprezę też mogą być
fotografowani. Każde przyjście jest dobrowolne i wiąże się ze zgodą na robienie zdjęć.

