
Informacje o ochronie danych osobowych 
 

 

Niniejszym udostępniamy Państwu informacje na temat przetwarzania danych osobowych w 

trakcie korzystania z aplikacji mobilnych Delta-Sport.  

 

1. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych (art. 4 ust. 7 RODO) administratorem jest: 

 

Delta-Sport Handelskontor GmbH 
Wragekamp 6 
22397 Hamburg 
Niemcy 
Tel.: +49 40 5 27 310 0 
E-mail: info@delta-sport.com 
Strona internetowa: www.delta-sport.com 
 
Kontakt do naszego Inspektora ochrony danych: 

 

E-mail: dsb@delta-sport.com  

 

lub  

 

Delta-Sport Handelskontor GmbH 

- Der Datenschutzbeauftragte - 

Wragekamp 6 

22397 Hamburg 

Niemcy 

Tel.: +49 40 5 27 310 323 
 

W przypadku wszelkich pytań i sugestii dotyczących ochrony danych zachęcamy Państwa do 
nawiązania bezpośredniego kontaktu z naszym Inspektorem ochrony danych. 
 
2. Przetwarzanie danych w przypadku pobrania aplikacji 
 
Uprzejmie informujemy, iż podczas pobierania aplikacji dane osobowe są przekazywane 
operatorowi sklepu z aplikacjami, z którego pobierana jest aplikacja. Podczas pobierania 
aplikacji do właściwego sklepu z aplikacjami przekazywane są wymagane informacje, w 
szczególności nazwa użytkownika, adres e-mail, numer klienta w App Store oraz ID 
urządzenia. Na tego typu przetwarzanie danych nie mamy żadnego wpływu. Odpowiedzialny 
za to jest operator właściwego sklepu z aplikacjami. Szczegółowe informacje na temat 
przetwarzania danych można znaleźć w deklaracjach o ochronie danych osobowych danego 
operatora sklepu z aplikacjami.  
 
3. Przetwarzanie danych w trakcie korzystania z aplikacji mobilnej  
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Aplikacja mobilna pobrana zostaje na urządzenie mobilne i można z niej korzystać bez 

dostępu do Internetu.  

 

W przypadku niektórych aplikacji, aby móc korzystać z ich niektórych funkcji, należy udzielić 

jej uprawnień do uzyskiwania dostępu do odpowiednich funkcji urządzenia, takich jak dostęp 

do systemu pamięci masowej w celu przechowywania zdjęć lub filmów wideo na urządzeniu 

przenośnym, jeśli aplikacja zapewnia taką opcję. Jeśli aplikacja pozwala na przechowywanie 

danych, odbywa się to tylko na dysku lokalnym.  

 

W trakcie korzystania z oferowanych przez nas aplikacji nie są pozyskiwane żadne dane 

osobowe. 

 

 

4. Prawa użytkownika  

(1) W odniesieniu do Państwa danych osobowych mają Państwo wobec nas następujące 

prawa:  

 – prawo do informacji,  

 – prawo do sprostowania lub usunięcia,  

 – prawo do ograniczenia przetwarzania,  

 – prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,  

 – prawo do przenoszalności. 

 

(2) Użytkownik ma również prawo do złożenia do organu nadzorującego ochronę danych 

skargi na nas w związku z przetwarzaniem przez naszą firmę danych osobowych. 


