
 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA  

OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 

Od 25 maja 2018 r. na mocy 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) Dz. Urz. UE L 119 z dn. 

04.05.2016, s.1 dalej – RODO zmianie uległy wymagania dotyczące ochrony Państwa danych 

osobowych. 

1. Administrator danych. 

            Administratorem danych jest: 

Uczniowski Klub Sportowy „HS” Team Kryty Basen Kłodzko 

ul. Stanisława Wyspiańskiego 24F, 57-300 Kłodzko 

NIP: 8831857919 

 

Osobami odpowiedzialnymi za administrowanie i ochronę danych osobowych są: 

• Prezes klubu 

• Sekretarz klubu 

 

W sprawach dotyczących danych osobowych można się kontaktować  

z administratorem danych za pośrednictwem poczty elektronicznej: 

hsteam.klodzko@gmail.com lub listownie na adres siedziby klubu. 

2. Cel przetwarzania danych. 

UKS „HS” Team Kryty Basen Kłodzko przetwarza dane osobowe w celach: 

• statutowych, 

• wypełniania obowiązków prawnych, 

• promocyjnych i informacyjnych: wykorzystujemy dane osobowe (imię  

i nazwisko, rok urodzenia, osiągnięcia sportowe) oraz wizerunek członka klubu 

na zdjęciach i materiałach filmowych z zajęć sportowych, zawodów 

sportowych, wycieczek oraz wyjazdów letnich i zimowych umieszczając je na 

stronie internetowej klubu www.hsteamklodzko.pl oraz na klubowym koncie 

Facebook. 

• zgłaszania członków klubu na zawody sportowe (imię i nazwisko, data 

urodzenia) 

• wyrobienia licencji zawodnika Polskiego Związku Pływackiego, 

• realizacji umów zawartych z partnerami i sponsorami klubu, 

• w pozostałych wypadkach w zakresie i celu określonym we wcześniej 

udzielonej zgodzie. 

3. Dane przetwarzane przez klub. 

UKS „HS” Team Kryty Basen Kłodzko przetwarza przede wszystkim dane związane z 

przynależnością do klubu i zawarte w deklaracji członkowskiej tj.: 

• imię i nazwisko dziecka, 
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• data urodzenia dziecka, 

• numer pesel dziecka, 

• dane adresowe dziecka, 

• dane osobowe (imię, nazwisko, data urodzenia) oraz teleadresowe Rodziców lub 

Prawnych Opiekunów dziecka będącego członkiem klubu. 

Wyżej wymienione dane są podawane dobrowolnie, są jednak niezbędne do 

uzyskania i zachowania członkostwa w klubie. Żądania ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych lub ich usunięcia jest równoznaczne  

z rezygnacją z członkostwa w UKS „HS” Team Kryty Basen Kłodzko. Dane 

osobowe dziecka oraz rodzica/opiekuna prawnego podane w deklaracji 

członkowskiej będą przetwarzane przez okres: od dnia przyjęcia dziecka w poczet 

członków przez Zarząd klubu do dnia wykreślenia dziecka z listy członków. 

Przetwarzanie danych osobowych w zakresie wizerunku jest nieograniczone 

czasowo. 

4. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia 

lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania 

przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w 

dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

5. Dane udostępniane przez Państwa nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom 

trzecim. Odbiorcami danych będą tylko podmioty upoważnione przez administratora: 

  

• Zarząd klubu, Komisja Rewizyjna, kadra trenerska, 

• organy administracji państwowej i samorządowej, 

• organizacje sportowe, w tym kluby, związki okręgowe i krajowe oraz 

organizatorzy zawodów sportowych, 

• sponsorzy i partnerzy klubu, 

• podmioty obsługujące klubowe systemy informatyczne, 

• biuro usług rachunkowych. 

Przekazanie danych osobowych nie uprawnia ww. podmiotów do dowolnego  

z nich korzystania, a jedynie do celów wskazanych przez administratora. 

Dane nie będą przekazywane tzw. państwom trzecim spoza UE/Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego. 

6. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą 

profilowane. 

 

 



 

 


