Dane Uczestnika zajęć wraz z klauzulą informacyjną
Dane Uczestnika:
Nazwisko: ………………………………….. Imiona: …........................................................................ data
urodzenia: ……….…………………………………PESEL: …............................................ nr. leg szkolnej:
….………………………………. Adres zamieszkania: …..........................................
……………………………………………………………
Dane Opiekuna prawnego Uczestnika:
Nazwisko: ………………………………….. Imiona: …...........................................................................
PESEL: …............................................... Adres
zamieszkania……………………………………………………………………………..
…...........................……………………………………………………………..................... nr i seria dokumentu
tożsamości …......................... wydanego przez …................................... Adres e-mail:
…........................................ Numer kontaktowy: …............................................
W związku z wejściem w życie 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 ich swobodnego przepływu (dalej: RODO) Stowarzyszenie Sportowe Switch, wypełniając obowiązek
informacyjny, oświadcza na podstawie art.13 ust.1−2 RODO, że:
1.Administratorem Państwa danych osobowych jest Stowarzyszenie Sportowe Switch, ul. Reduty Ordona 68/4,
71 – 180 Szczecin, Polska, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS
0000723857, e-mail: ………………., tel……………. Powyższe dane kontaktowe są właściwe dla kwestii
związanych z przetwarzaniem danych osobowych.
2.Państwa Dane Administrator przetwarza w następujących celach: uzyskiwanie korzyści wynikających z udziału
w realizacji statutowych celów i zadań Stowarzyszenia, w tym w szczególności prowadzenie zajęć sportowych,
organizacja zawodów sportowych, udział w zawodach sportowych, wykonywanie umów zawartych z opiekunami
prawnymi Uczestników, wykonywanie obowiązków Administratora wynikających z przepisów prawa
powszechnie obowiązującego, jak np. dokonywanie rozliczeń świadczeń publicznoprawnych.
3.Podanie danych niezbędnych do realizacji umowy zawartej z Administratorem jest dobrowolne, jednakże w
przypadku braku podania podstawowych danych identyfikujących dot. Uczestnika i jego opiekuna prawnego
niemożliwym może okazać się realizacja statutowych celów i zadań wobec danego Uczestnika. W przypadku
danych, których obowiązek podania wynika z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, podanie danych
jest obowiązkowe.
4.Osobie podającej dane przysługuje prawo dostępu do danych, prawo żądania sprostowania danych, prawo
żądania ograniczenia przetwarzania, prawo żądania usunięcia danych, prawo wyrażenia sprzeciwu wobec
przetwarzania, prawo złożenia skargi do organu nadzorczego ochrony danych osobowych w przypadku
podejrzenia naruszenia przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych, prawo żądania przeniesienia
danych -na zasadach wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych.
5.W zakresie danych, które są przetwarzane na podstawie zgody, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia
uprzednio udzielonej zgody w dowolnym momencie- z tym jednak zastrzeżeniem, że cofnięcie to nie ma
wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
6.Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.
7.Administrator nie będzie przekazywał Państwa danych państwom trzecim lub organizacjom
międzynarodowym- bez uprzedniej pisemnej zgody w tym zakresie.
8.W związku z przetwarzaniem danych odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:
a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie tych
organów;
b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów z Administratorem dokonują w jego imieniu
przetwarzania danych osobowych, np. biuro księgowe, obsługa prawna.
9.Państwa dane będą przetwarzane i przechowywane wyłącznie w okresie niezbędnym do realizacji celów
przetwarzania i przez okres wynikający z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, m.in. w zakresie
archiwizacji dla celów podatkowych, dla celów dowodowych do upływu terminów przedawnienia potencjalnych
roszczeń kontraktowych, odszkodowawczych.
Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojej osoby oraz Uczestnika na zasadach
określonych powyżej w klauzuli informacyjnej, której treść przyjmuję do wiadomości.
Szczecin, dnia ….................. ….......................................................................

czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego

