OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
DO DANYCH ZAWARTYCH W DOKUMENTACJI
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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, dalej również „RODO”),
informujemy, że:
1) administratorem danych osobowych jest:

•

Klub Sportowy „FRAJDA ZAKOPANE” ul. Brzozowskiego 29, 34-500 Zakopane, NIP
736-171-80-01 KRS 0000501144

2) Osoba do kontaktu ws. ochrony danych - adres e-mail: inspektor.ochronydanych@op.pl
3) Dane osobowe przetwarzane będą:
a) na podstawie art 6 ust. pkt b) (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy), i lit. f)
(do celów z prawnie uzasadnionych interesów) oraz na podstawie zgód na przetwarzanie
danych nieobjęte zakresem umowy lub prawnie uzasadnionymi interesami Administratora.
b) w celu realizacji zadań statutowych związanych z upowszechnianiem kultury ﬁzycznej

i sportu, jak również realizacją zajęć sportowych, organizacją czasu wolnego, wyjazdów,
zawodów, udziałów w szkoleniach oraz rywalizacji sportowej i publikacji wyników.
4) Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do kontynuacji uczestnictwa w zajęciach,
5) Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej,
6) Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji obowiązku
przechowywania dokumentacji .

7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
8) dane mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym do uzyskania informacji na
podstawie przepisów prawa.
9) dane mogą być udostępniane do udziału w konkursach, zawodach sportowych, wyjazdach,
wycieczkach, imprezach, programach edukacyjnych itp. podmiotom będącym organizatorami
10) dane mogą być udostępniane w celu dobrowolnego ubezpieczenia

11) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO,
12) Dane nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie podlegają profilowaniu.

………………………………………….
Data ,podpis Opiekuna, Rodzica

