
Polityka Prywatności Serwisu Szkolny Klub Sportowy 
 

I.  Informacje ogólne 
 

1. Niniejszy dokument zawierający Politykę prywatności w naszym serwisie 
internetowym w domenie www. szkolnyklubsportowy.pl (zwanym dalej także „SKS” 
lub „Serwisem”) został stworzony i przyjęty przez Instytut Sportu – Państwowy 
Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie, przy ul. Trylogii Nr 2/16, 01-982 
Warszawa, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym 
Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie pod numerem KRS 223239, 
posiadającym NIP: 525-000-89-04, Regon: 000786093. 

2. Operatorem Serwisu oraz administratorem danych osobowych jest Instytut Sportu – 
Państwowy Instytut Badawczy, ul. Trylogii 2/16, 01-982 Warszawa. 

3. Ilekroć w niniejszej Polityce jest mowa o: 
a) dzienniku – rozumie się przez to narzędzie, w którym nauczyciele uzupełniają 

frekwencję uczniów i tematykę prowadzanych zajęć i wprowadzają wyniki 
testów sprawności fizycznej, 

b) operatorze wojewódzkim – rozumie się przez to organ zarządzający 
programem SKS w danym województwie poprzez platformę SKS, 

c) operatorze krajowym – rozumie się przez to organ zarządzający platformą 
SKS.  

4. Niniejsza Polityka Prywatności opisuje sposób, w jaki SKS postępuje z informacjami 
i danymi mu powierzonymi.  

5. Przekazując nam dane osobowe i korzystając z platformy SKS, wyrażasz zgodę na 
wykorzystanie ich zgodnie z tą Polityką Prywatności. Dane osobowe przetwarzane 
będą na podstawie tejże zgody - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. A Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Jeżeli nie 
zgadzasz się z powyższymi warunkami tej Polityki Prywatności, prosimy nie 
korzystać z platformy SKS. 

6. Dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat od zakończenia umowy. 
7. Użytkownik platformy SKS posiada prawo do żądania od administratora dostępu do 

danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. 
8. Użytkownik platformy SKS ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
9. Serwis pozyskuje informacje o Użytkownikach i ich zachowaniu poprzez:  

a) dane w formularzach wprowadzane przez użytkowników, 
b) zapisywane w urządzeniach końcowych pliki Cookies (tzw. „ciasteczka”), 
c) gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego. 

 
II.  Informacje w formularzach. 

 
1. Serwis zbiera informacje podane przez Użytkownika oraz uczestników programu SKS 

(dzieci w poszczególnych grupach ćwiczebnych). 
2. Serwis zbiera następujące dane: 



a) dane nauczyciela, tj. adres e-mail, imię i nazwisko, nr telefonu, data urodzenia, 
staż pracy, województwo, czy nauczyciel prowadzi zajęcia w klubie 
sportowym, realizowane sporty, zgody załączone przez operatora, liczba 
przepracowanych jednostek, wynagrodzenie przysługujące nauczycielowi za 
dany miesiąc, posiadane uprawnienia, 

b) dane dzieci, tj. imię nazwisko, data urodzenia, płeć, posiadanie licencji PZS, 
czy uczestnik bierze udział zajęciach sportowych innych niż SKS, zgoda 
rodzica (upload), masa ciała, wysokość ciała, wyniki trzech prób sprawności 
fizycznej, bieg na 50m/ bieg długi/ zwis na drążku, frekwencja ucznia. 

3. Dane, o których mowa w ust. 2, są gromadzone w oparciu o stosowne zgody udzielane 
przez uczestników programu SKS i przetwarzane przez osoby/podmioty posiadające 
stosowne zezwolenia. 

4. Do danych na poziomie dziennika ma wgląd prowadzący dziennik, operator 
wojewódzki, który zatrudnia nauczyciela na podstawie umowy. Danymi administruje  
i ma do nich dostęp Operator krajowy. 

5. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, 
adres IP). 

6. Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej niż za zgodą 
Użytkownika. 

7. Dane podane w formularzu mogą stanowić zbiór potencjalnych klientów 
zarejestrowany przez Operatora Serwisu w rejestrze prowadzonym przez Generalnego 
Inspektora Ochrony Danych Osobowych. 

8. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji 
konkretnego formularza, np.:  

a) dziennik SKS, który zawiera informacje o prowadzących zajęcia SKS oraz 
uczestnikach poszczególnych grup ćwiczebnych; 

b) informacje związane z obecnością uczestnika na zajęciach, wynikami 
pomiarów rozwoju fizycznego i sprawności fizycznej przeprowadzonych przez 
Użytkowników lub trenerów w celu przechowywania ich i udostępniania na 
osobistych kontach tych użytkowników, prowadzenia ocen rozwoju fizycznego 
i sprawności fizycznej, analiz naukowych oraz wyszukiwania talentów 
sportowych; 

c) adres e-mail lub numer telefonu kontaktowego w celu dokonania procesu 
obsługi zgłoszenia serwisowego lub udzielenia pomocy Użytkownikowi. 

9. Operator serwisu zapewnia bezpieczny sposób przechowywania przekazanych danych. 
 
III.  Informacja o plikach Cookies 
 

1. Serwis korzysta z plików Cookies. 
2. Pliki Cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki 

tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i 
przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj 
zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na 
urządzeniu końcowym oraz unikatowy numer. 



3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki 
Cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu. 

4. Pliki Cookies wykorzystywane są w następujących celach:  
a) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy 

Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich 
struktury i zawartości, 

b) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której 
Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać 
loginu i hasła, 

c) określania profilu Użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych 
materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google. 

5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików Cookies: „sesyjne” 
(session Cookies) oraz „stałe” (persistent Cookies). Session Cookies są plikami 
tymczasowymi, przechowywanymi w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu 
wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania 
(przeglądarki internetowej). Persistent Cookies są przechowywane w urządzeniu 
końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików Cookies lub do 
czasu ich usunięcia przez Użytkownika. 

6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) 
zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików Cookies w urządzeniu 
końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w 
tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików Cookies. 
Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików Cookies. Szczegółowe 
informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej. 

7. Ograniczenia stosowania plików Cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności 
dostępne na stronach internetowych Serwisu. 

8. Pliki Cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu mogą być 
wykorzystywane również przez współpracujących z operatorem Serwisu 
reklamodawców oraz partnerów. 

9. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady 
korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach Polityka ochrony 
prywatności Google Analytics. 

10. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć 
Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik 
korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji 
użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie. 

11. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć 
reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z 
plików Cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/ 
 

IV.  Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę? 
 
Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia 
przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów 



uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w 
skrajnych przypadkach nawet uniemożliwi ć korzystanie ze stron www. 
 
W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową 
(system operacyjny) i postępuj zgodnie z instrukcjami:  
a) Internet Explorer 
b) Chrome 
c) Safari 
d) Firefox 
e) Opera 
f) Android 
g) Safari (iOS) 
h) Windows Phone 
i) Blackberry 
 
V. Logi serwera 

 
1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w 

warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania 
serwisem oraz w celu zapewnienia jak najsprawniejszej obsługi świadczonych usług 
hostingowych. 

2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą 
podlegać:  

a) czas nadejścia zapytania; 
b) czas wysłania odpowiedzi; 
c) nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP; 
d) informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP; 
e) adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – 

w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik; 
f) informacje o przeglądarce użytkownika; 
g) informacje o adresie IP. 

3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony. 
4. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem. 

 
VI.  Udostępnienie danych 
 

1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach 
prawnie dozwolonych. 

2. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za 
zgodą tej osoby. 

3. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis 
upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie 
wynikającym z żądania. 

4. Dane przekazane w formularzach mogą zostać udostępnione do celów:  



a) analitycznych dotyczących projektu SKS Ministerstwu Sportu i Turystyki; 
b) naukowych podmiotom uczestniczącym w projekcie, Instytutowi Sportu – 

Państwowemu Instytutowi Badawczemu w Warszawie i AWF Warszawa; 
5. Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie 

realizującym niektóre usługi. W szczególności dotyczy to przekazywania informacji o 
posiadaczu rejestrowanej domeny podmiotom będącym operatorami domen 
internetowych, serwisów obsługujących płatności lub też innych podmiotów, z 
którymi Operator Serwisu w tym zakresie współpracuje. 
 

VII.  Zmiany w Polityce Prywatności 
 
Wszelkie zmiany w Polityce Prywatności zostaną opublikowane w Serwisie SKS i wejdą w 
życie z chwilą zamieszczenia w serwisie zmienionej Polityki Prywatności. W przypadku 
wprowadzenia jakichkolwiek istotnych zmian do tej Polityki Prywatności dołożone zostaną 
wszelkie starania, aby drogą elektroniczną – za pomocą emaila oraz ogłoszenia w serwisie 
SKS – poinformować o nich Użytkowników. 
 


