Uczniowski Klub
Sportowy

Lepszego 2, 40-750
Katowice

tel. 0 603 646 226
e-mail:
biuro.wodnik29@gmail.pl

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Imię i nazwisko dziecka / uczestnika zajęć …………………………………………………..
Imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie ………………………………………………
Zgodnie z art.7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE ) nr 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 , zwane dalej RODO), udzielam zgody na przetwarzanie danych mojego dziecka oraz
moich danych osobowych jako rodzica/ opiekuna prawnego przez administratora danych osobowych :
w celach podanych poniżej :
1 ) przekazywania informacji dotyczących oferty Uczniowskiego Klubu Sportowego Wodnik 29 Katowice oraz informacji związanych z
organizacją zajęć sportowo rekreacyjnych
Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody
2) udziału w zawodach sportowych oraz prezentacji wyników sportowych wraz z informacją o uczestniku
Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody
3) wykonywanie zdjęć i ujęć filmowych na zajęciach sportowo rekreacyjnych
Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody
4) publikację wizerunku w mediach : strona internetowa, social media, tablica informacyjna
Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody
5) Przekazywanie, przetwarzanie i gromadzenie informacji przez Ministerstwo Sportu i Turystyki , a także wprowadzanie danych do
systemów teleinformatycznych.
Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody
6) Przekazywanie, przetwarzanie i gromadzenie informacji przez Polski związek Pływacki, a także wprowadzanie danych do systemów
teleinformatycznych.
Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody
Jednocześnie Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody na przesyłanie przez Uczniowskiego Klubu Sportowego Wodnik 29 Katowice informacji
w zakresie w którym zostały wyrażone przeze mnie zgody środkami komunikacji elektronicznej oraz poprzez urządzenia telekomunikacyjne.
Wybieram kontakt poprzez :
rozmowę telefoniczna : nr Tel :……………………………………………..
wiadomość email : ……………………………………………………………..
wiadomość sms/mms : nr tel : …………………………………………………..
Zapoznałam/Em się z informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych znajdujących się na odwrocie niniejszego dokumentu ,
odnoszącą się do zasad przetwarzania danych osobowych w tym zgód wymienionych powyżej.

Podpis osoby wyrażającej zgodę
……………………………………..

www.wodnik29.pl

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w Uczniowskiego Klubu Sportowego Wodnik 29 Katowice
Informuję , że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit.a),b),c),d),f) Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady ( UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przekazywaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie
danych , zwane dalej RODO).
Administratorem danych osobowych jest :
Uczniowskiego Klubu Sportowego Wodnik 29 Katowice
Osoba odpowiedzialna :
Michał Spławiński Tel : 603 646 226
Cel przetwarzania :
Dane osobowe dziecka przetwarzane w celu zapisania uczestnika na zajęcia sportowo-rekreacyjne w Uczniowskiego Klubu Sportowego
Wodnik

29

Katowice,

prowadzenia

czynności

statystycznych

oraz

związanych

z dokumentowaniem obecności i wyników sportowych na zajęcia w Uczniowskiego Klubu Sportowego Wodnik 29 Katowice . Dane osobowe
w postaci zdjęć lub ujęć filmowych z zajęć i zawodów sportowych są przetwarzane w celu prezentacji na stronie internetowej i facebook.
Dane osobowe rodziców dzieci są przetwarzane w celu przesyłania informacji i ofert dotyczących kursów i zajęć sportowo-rekreacyjnych w
szkole pływania a także w celach ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń oraz ochrony roszczeniami.
Podstawa prawna przetwarzanie :
- wyrażanie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów
- obowiązek podpisania umowy, której strona jest osoba lub podjęcia działań na żądanie osoby , której dane dotyczą, przed zawarciem
umowy
- wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
- obowiązek ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą , lub innej osoby fizycznej przez administratora
- obowiązek wynikający z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora w tym odpowiedzi na pisma , wnioski.
Odbiorcy danych,
Organy administracji publicznej uprawnione na podstawie prawa.
Okres przechowywania danych: 1 rok
Maja Państwo prawa związane z przetwarzaniem danych :
- prawo dostępu do danych osobowych oraz uzyskania kopii danych
- prawo żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku , gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne
- prawo żądania przenoszenia danych
- prawo żądania do usunięcia danych osobowych ( tzn. prawo do bycia zapomnianym) , w szczególności w przypadku gdy dane nie sa już
niezbędne do celów , dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane
- prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych a w szczególności Ceków przetwarzania
- prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w dowolnym momencie
Danych osobowych nie przetwarza się w sposób zautomatyzowany , nie podegaja profilowaniu i nie będą przekazywane do państwa
trzeciego lub organizacji miedzynarodowych.
Kontakt w sprawach związanych z ochrona danych osobowych jest możliwy pod adresem e-mail biuro.wodnik29@gmail.com
Prawo do wniesienia skargi.
Każdej osobie , której dane są przetwarzane przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego ( Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych ), gdy uzna ,ze przetwarzane jego danych osobowych narusza przepisy.

www.wodnik29.pl

