KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH.
Drodzy Państwo,
Od 25 maja 2018 r. na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 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) Dz. Urz. UE L 119 z dn. 04.05.2016, s.1 dalej - RODO zmianie uległy
wymagania dotyczące ochrony Państwa danych osobowych.
W poniższej klauzuli chcielibyśmy w sposób przejrzysty i zrozumiały przekazać Państwu informacje jakie dane są przetwarzane przez klub, w
jakim celu i na jakiej podstawie oraz kto jest odpowiedzialny za ich bezpieczeństwo.
1. Administrator.
Administratorem Państwa danych jest:
OKS „SKRA” Warszawa z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grójeckiej 47/51, figurujący w prowadzonej przez Prezydenta m.st. Warszawy
ewidencji stowarzyszeń kultury fizycznej, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej pod numerem 252,
NIP 7010356251.
Jako administrator danych OKS „SKRA” Warszawa jest odpowiedzialny za wykorzystywanie tych danych w sposób bezpieczny, zgodny z umową
lub udzielona zgodą oraz przepisami prawa. W celu realizacji tego założenia klub podjął niezbędne środki organizacyjne i techniczne, aby
Państwa dane były bezpieczne.
W sprawach dotyczących Państwa danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z administratorem za pośrednictwem poczty pisząc na
adres klubu.
2. Cel przetwarzania danych.
OKS „SKRA” Warszawa przetwarza dane osobowe w celach statutowych oraz w celu prowadzenia i utrzymania dokumentacji.
3. Jakie dane są przetwarzane przez klub.
Przyjęliśmy zasadę minimalizowania przetwarzanych danych, tzn. że nie przetwarzamy danych, które są nam zbędne do prowadzenia
działalności klubu i pracy na rzecz jego członków.
Przetwarzamy przede wszystkim dane związane z przynależnością do klubu i zawarte w deklaracji członkowskiej.
Jeżeli będą wymagać tego przepisy prawa np. dotyczące ochrony zdrowia, bezpieczeństwa, ubezpieczeniowe, finansowe i rachunkowe,
związane ze stosunkiem pracy możemy wymagać innych niezbędnych danych.
4. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych.
Podstawą prawną przetwarzania danych pozyskanych za zgodą, których dane dotyczą jest art.6 ust. 1a RODO.
W przypadku przetwarzania danych osobowych niezbędnych do wykonania umowy, w której stroną jest osoba, której dane są przetwarzane
podstawę prawną stanowi art.6 ust. 1b RODO.
W przypadku przetwarzania danych osobowych, którego podstawę stanowi zobowiązanie prawne klubu podstawą prawną przetwarzania
danych jest art.6 ust.1c RODO.
Jeżeli przetwarzanie danych jest niezbędne do zachowania uprawnionego interesu klubu lub osoby trzeciej oraz jeśli interesy, podstawowe
prawa i wolności osoby, której dotyczą przetwarzane dane, nie przewyższają interesu wymienionego w pierwszej kolejności wtedy podstawę
do przetwarzania danych stanowi art.6 ust.1f RODO
5. Komu mogą być przekazywane Państwa dane.
W związku z przetwarzaniem danych w celach określonych w pkt. 2 Państwa dane mogą być przekazywane:
- organom administracji państwowej i samorządowej
- podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i celach wynikających z
powszechnie obowiązujących przepisów prawa
- organizacjom sportowym, w tym klubom, związkom okręgowym i krajowym
- podmiotom obsługującym klubowe systemy informatyczne
Państwa dane nie będą przekazywane tzw. państwom trzecim spoza UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
6. Jak długo przetwarzane są dane.
Państwa dane są przetwarzane i przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 2, lub wycofania udzielonej
zgody, oraz zgodnie z innymi przepisami prawa.
7. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie:
Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane w rozumieniu RODO.
8. Prawo dostępu do danych osobowych oraz inne prawa:
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa:
i. prawo dostępu do treści swoich danych osobowych (art. 15 RODO),
ii. prawo do ich sprostowania/uzupełnienia (art. 16 RODO),
iii. prawo do ich usunięcia (art. 17 RODO), iv. prawo do ograniczenia przetwarzania tych danych (art. 18 RODO)
v. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania (art. 21 RODO),
vi. prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO),
vii. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, jeżeli przetwarzanie danych
osobowych odbywa się na podstawie zgody udzielonej na zasadzie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO,
viii. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez OKS „SKRA” Warszawa z siedzibą w Warszawie,
ul. Wawelska 5. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
Zapoznałem/łam się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych
osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.
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Podpis zawodnika

Podpis rodzica/opiekuna (dla osób niepełnoletnich)

