
Polityka prywatności i plików cookies. 

Skrócona wersja – najważniejsze informacje 

Administrator danych 

Dominator Poland Sp.z o.o., ul. Al.3-go Maja21/12, 05-120 Legionowo, NIP 5361920859 

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z polityką prywatności, w każdej chwili możesz 

skontaktować się ze mną pod adresem dominatorpolska@wp.pl. 

Cel przetwarzania danych    Twoje dane osobowe są przetwarzane w celu: 

•    przesłania treści cyfrowych oraz informacji handlowych  

•    analitycznym i profilowania, w odniesieniu do produktów i usług własnych i podmiotów trzecich. 

Podstawa prawna   

Przetwarzamy Twoje dane osobowe na zasadzie zgody na przetwarzanie przez STANBY Jakub 

Kaczewski, ul. Świętojańska 12 lok. 303, 15-082 Białystok nip: PL5422507787 oraz na otrzymywanie 

informacji handlowych wysyłanych przez Dominator Poland Sp. z o.o. w imieniu własnym oraz na 

zlecenie innych osób. 

Zgodnie z twoimi dyspozycjami dane będą przetwarzane w celu świadczenia Tobie usługi w tym 

informowaniu o zbliżającym się terminie płatności, dotyczących Ciebie oraz twoich potrzeb i 

zainteresowań w celu prowadzenia marketingu towarów i usług własnych i  osób trzecich i firmy it. 

Odbiorcy danych     

Zgodnie z obowiązującym prawem Twoje dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je 

na nasze zlecenie, np. agencjom marketingowym, podwykonawcom naszych usług oraz podmiotom 



uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania 

– oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną. 

Twoje dane     Skąd mamy Twoje dane osobowe? 

Otrzymaliśmy od Ciebie przy podpisywaniu umowy na korzystanie z karnetu. 

O jakich danych mówimy? Chodzi o  twój adres email, telefon, adres zamieszkania, zdjęcie, data 

urodzenia,  

Informacje dodatkowe     

Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajduje się w zakładce politykaprywatnosci. 

Prawo do cofnięcia zgody 

W każdym momencie możesz wycofać zgody udzielone w toku rejestracji do usługi. Wycofanie przeze 

Ciebie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 

mojej zgody przed jej wycofaniem 

Prawo do kontroli przetwarzania     

W każdym momencie możesz skierować do organu nadzorczego skargę  w celu kontroli zasad 

przetwarzania Twoich danych osobowych 

Twoje dane przechowywane są bezterminowo 

Przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania 

spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa). 


