Polityka prywatności- RODO
Uczniowskiego Klubu Sportowego Badminton Puławy
Administratorem danych osobowych jest: Uczniowski Klub Sportowy, ul. Wróblewskiego 13/18, 24100 Puławy, tel. 603-195-651, e-mail: uksbadpul@gmail.com
1. Pani/Pana lub Pani/Pana dziecka dane osobowe będą przetwarzane:
- w celu zawarcia i realizacji członkostwa w zakresie prowadzenie zajęć ogólnorozwojowych w
szczególności zajęć ukierunkowanych na treningi badmintona oraz udział w imprezach
wszelkiego rodzaju związanych z w/w działalnością np. obozy, zgrupowania, szkolenia
(podstawa z art. 6 ust 1 lit. b. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych - RODO)
- w celu uczestnictwa, w tym współzawodnictwa w zawodach oraz uczestnictwa w zajęciach
sportowych (podstawa z art. 6 ust 1 lit c rozporządzenia o ochronie danych – RODO). (Cel
niezbędny do zebrania Orzeczenia lekarskiego - potrzebne do wypełnienia obowiązku z
Ustawy o sporcie Art.37 (Dz.U.2018.0.1263 t.j. - Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie)
- w celu marketingowym, na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody (podstawa z art. 6
ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – RODO)
- w celu rejestrowania wizerunku mojego/mojego dziecka podczas zajęć treningowych,
pokazów, zawodów i obozów sportowych oraz bezpłatne wykorzystanie tego wizerunku
poprzez umieszczanie zdjęć lub filmów na stronie internetowej Klubu, w mediach, galeriach
zdjęć oraz materiałach promocyjnych (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o
ochronie danych – RODO)
- w celu ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń oraz w celach archiwalnych (dowodowych)
będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na
wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, wykazania wykonania obowiązków (podstawa
z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
2. Pani/Pana lub Pani/Pana dziecka dane osobowe będą przetwarzane przez okres, niezbędny do
realizacji celu przetwarzania i przechowywane zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o
narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz ustawą z dnia 29 września 1994 r. o
rachunkowości.
3. Pani/Pana lub Pani/Pana dziecka dane osobowe przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody ( art.
6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – RODO) w celach marketingowych
oraz bezpłatnego wykorzystania wizerunku będą przetwarzane do momentu cofnięcia zgody
4. Dane udostępnione przez Panią/Pana lub Pani/Pana dziecko mogą zostać powierzone do
przetwarzania naszym podwykonawcom działającym na nasze zlecenie (podmiotom
przetwarzającym dane osobowe w zakresie wskazanym przez Klub), tj. firmom wspierających nas
przy realizacji usług. np. firmom świadczącym nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, w
zakresie archiwizacji, digitalizacji dokumentów, w zakresie remontów i usuwania awarii, firmom
prawniczym, teleinformatycznym, informatycznym (w szczególności dostawcom oprogramowania
i utrzymującym, obsługującym systemy teleinformatyczne, informatyczne) kontrole, obsługę
korespondencji, a także podwykonawcom w/w odbiorców i podwykonawców.
5. Odbiorcami danych będą instytucje upoważnione z mocy prawa. Przysługuje Pani/Panu prawo
żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowania, usunięcia
lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także
prawo do przenoszenia danych.
6. Dodatkowo, Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego gdy uzna
Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
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7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz jest warunkiem realizacji
celów, a ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości wykonania zadań oraz
obowiązków prawnych ciążących na administratorze.
8. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
9. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych poza Europejski Obszar
Gospodarczy(EOG).
10. Ponadto, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody na cele marketingowe oraz
na rejestrację wizerunku w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej
cofnięciem. Cofnięcie zgody może nastąpić przez złożenie oświadczenia w jeden lub kilka z
poniższych sposobów:
- przesłać na adres: ul. Wróblewskiego 13/18, 24-100 Puławy,
- wysłać wiadomość e-mail na adres: uksbadpul@gmail.com

□

□

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich i mojego dziecka danych osobowych przez Uczniowski
Klub Sportowy Badminton Puławy, ul. Wróblewskiego 13/18, 24-100 Puławy, tel. 603-195-651,
e-mail: uksbadpul@gmail.com w celu marketingowym, zgodnie z Rozporządzenie 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)
Art. 6 lit. a.
Wyrażam zgodę na rejestrowanie wizerunku mojego i mojego dziecka podczas treningów,
pokazów, zawodów i obozów sportowych oraz bezpłatne wykorzystanie tego wizerunku poprzez
umieszczanie zdjęć lub filmów na stronie internetowej klubu, w mediach, galeriach zdjęć oraz
materiałach promocyjnych, zgodnie z Rozporządzenie 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) Art. 6 lit. a.

Puławy, dnia ............................. ..........................................................
(podpis osoby wyrażającej zgody)
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