KLAUZULA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa lub/i
Państwa dziecka danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.
1. Informujemy, że: administratorem Państwa danych osobowych jest Uczniowski Klub Sportowy
Statima Biathlon Team, z siedzibą w Chorzowie, 41-503, ul. Harcerska
2. Informujemy, że Państwa dane osobowe są zbierane przez Uczniowski Klub Sportowy Statima
Biathlon Team i przetwarzane:
a. w celu realizacji zadań statutowych klubu. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych
w tym zakresie jest art. 6 ust. 1 a, b Rozporządzenia UE w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych
(dalej jako „RODO”).
3. Nie będziemy przekazywać Państwa danych osobowych do państw trzecich (tj. krajów spoza Unii
Europejskiej). Jednocześnie informujemy, że podmioty, z którymi współpracujemy, zapewniają
wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, a tym
samym spełniają w tym zakresie wymogi RODO.
4. Dane osobowe zebrane przez Uczniowski Klub Sportowy Statima Biathlon Team będą przetwarzane
odpowiednio:
a. przez czas przynależności członka do Klubu oraz po jego zakończeniu w związku z
działalnością Uczniowskiego Klub Sportowego Statima Biathlon Team, a ponadto do
momentu przedawnienia roszczeń jakie może podnosić Uczniowski Klub Sportowy Statima
Biathlon Team lub jakie mogą być podnoszone wobec Uczniowski Klub Sportowy Statima
Biathlon Team w związku z prowadzoną działalnością
b. przez okres realizacji prawnie uzasadnionych interesów Uczniowskiego Klubu Sportowego
Statima Biathlon Team
c. przez okres wymagany przepisami prawa dla właściwych dokumentów
5. Uprzejmie informujemy, że mają Państwo prawo:
a. żądać dostępu do danych osobowych przetwarzanych przez UKS Statima Biathlon Team
b. w przypadku, gdy przetwarzane przez UKS Statima Biathlon Team dane osobowe są
nieprawidłowe, mają Państwo prawo do ich sprostowania, czyli żądania ich zmiany lub
uzupełnienia
c. w przypadku, gdy Państwa dane osobowe nie są nam potrzebne do celów, w których zostały
zebrane; gdy cofną Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych; gdy wnieśli
Państwo sprzeciw na warunkach niżej opisanych lub gdy dane powinny być usunięte w celu
wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa albo dane zostały zebrane w
związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku mają Państwo
prawo do żądania usunięcia przez UKS Statima Biathlon Team Państwa danych osobowych
d. w przypadku, gdy kwestionują Państwo prawidłowość przetwarzanych danych osobowych,
mogą Państwo żądać ograniczenia ich przetwarzania na okres pozwalający UKS Statima
Biathlon Team weryfikację prawidłowości danych
e. poza przypadkiem wskazanym w punkcie d., prawo do ograniczenia przetwarzania danych
osobowych przysługuje Państwu, gdy będą one przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie
będą Państwo chcieli, aby zostały usunięte

f. do żądania przeniesienia wskazanych przez Państwa danych osobowych, o ile UKS Statima
Biathlon Team przetwarza Państwa dane w sposób zautomatyzowany, na podstawie zgody
lub umowy
6. Jeżeli w Państwa ocenie UKS Statima Biathlon Team, naruszyła przepisy dotyczące ochrony danych
osobowych, mają Państwo prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru, tj. do Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.
7. Jeżeli Państwa dane są przetwarzane na podstawie zgody, mają Państwo prawo wycofać ją w
każdym momencie. W celu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, należy wysłać
odpowiednią informację listem poleconym na adres UKS Statima Biathlon Team lub w formie emailowej na adres agnieszkacyl@wp.pl
8. W zależności od sytuacji, podanie przez Państwa danych osobowym jest warunkiem przystąpienia
do Klubu UKS Statima Biathlon Team. Odmowa podania danych osobowych lub żądanie ich
usunięcia, a także cofnięcie zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych może
uniemożliwić realizację zadań statutowych Klubu lub kontakt z Państwem.

Potwierdzam, że jako rodzic/opiekun prawny
osoby

niepełnoletniej

……………………………………………………………

……………………………………………………………………………….

zapoznałam/em się z KLAUZULA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH i akceptuję jej treść.
Wyrażam, jako rodzic/opiekun prawny w/w osoby, zgodę na wykorzystanie wizerunku mojego dziecka,
zgodnie celami statutowymi Klubu.
Wyrażam, jako rodzic/opiekun prawny w/w osoby, zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz
danych osobowych mojego dziecka w zakresie wskazanym statucie Klubu przez administratora danych na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), którym jest
Uczniowski Klub Sportowy Statima Biathlon Team z siedzibą w Chorzowie, 41-503, ul. Harcerska 1, dla
celów statutowych Klubu.

……………………………….
Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego

……………………
data i miejscowość

