KLAUZULA INFORMACYJNA
DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
„KP BŁĘKITNI STARGARD”

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
27.04.2016 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.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) - dalej RODO informuję, iż:

Administratorem Pani/a danych osobowych jest:
- KP BŁĘKITNI STARGARD z siedzibą pod adresem: 73 – 110 Stargard, ul. Ceglana 1, wpisana do Rejestru
Przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie
pod numerem KRS 0000209018, posiadająca NIP 8542211714, REGON 812699595, reprezentowana
przez: Prezes Zarządu – Zbigniew Niemic

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa w zajęciach sportowych i meczach
organizowanych w ramach rozgrywek PZPN organizowanych przez Administratora. Częściowo podanie
danych wynika z przepisów prawa lub obowiązków realizowanych przez Administratora w związku z
otrzymywanymi dofinansowaniami lub przynależnością do Polskiego Związku Piłki Nożnej.

Przetwarzanie Państwa danych odbywa się w następujących celach:
- wykonania zadań statutowych Administratora, w tym w szczególności organizacji zajęć sportowych
przez Administratora;
- wykonywanie zawartych przez Administratora umów z podmiotami trzecimi, w tym z naszymi
partnerami i sponsorami, Polskim Związkiem Piłki Nożnej
- dbanie o promocje działalności Administratora;
- tworzenie zestawień i analiz;
- na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO), tj. na podstawie
prawnie uzasadnionego interesu Administratora jakim jest prowadzenie przez niego działalności
- tworzenia wniosków i zestawień w związku z pozyskiwaniem i rozliczaniem funduszy z jednostek
samorządu terytorialnego, administracji rządowej, fundacji i stowarzyszeń lub funduszy w
dofinansowań z Unii Europejskiej wspierających rozwój sportu
- sprzedaży biletów i ewidencji osób uczestniczących w rozgrywkach II Ligi Piłkarskiej
- na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) w związku z
wiążącymi nas przepisami prawa.

W zakresie danych dotyczących zdrowia dziecka, przetwarzania odbywa się w celu dopuszczenia go do
zajęć sportowych i zapewnienia mu bezpieczeństwa w trakcie takie zajęć. Przetwarzanie to odbywa się
na podstawie art. 9 ust. 2 lit. d) Ogólnego Rozporządzania o Ochronie Danych (RODO).
Będziemy przetwarzali Państwa dane przez okres członkostwa w Klubie lub do czasu trwania czynności
związanych z wykonywaniem usług przez KP Błękitni.

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
Prawo dostępu do danych osobowych.
Prawo do sprostowania danych.
Prawo do usunięcia danych (zwanego również „prawem do bycia zapomnianym”).
Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
Prawo do przeniesienia danych.
Jeśli będą Państwo chcieli skorzystać z prawa, które opisaliśmy powyżej – mogą się Państwo z nami
skontaktować na wybrany z poniższych sposobów:
pisemnie na adres ul. Ceglana 1, 73 – 110 Stargard , Polska
Jeśli zdecydują się Państwo skorzystać z powyższych praw, udzielimy Państwu odpowiedzi co do
rozpatrzenia wniosku, bez zbędnej zwłoki, jednakże nie później niż w terminie miesiąca od dnia
otrzymania żądania. W wyjątkowych przypadkach możemy przedłużyć ten termin zgodnie z
postanowieniami Rozporządzenia.

W zakresie w jakim Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w związku z jego prawnie
uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia) przysługuje Państwu sprzeciw co do
takiego przetwarzania ze względu na Państwa szczególną sytuację.

Jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy prawa, przysługuje Państwu
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Przewidywanymi odbiorcami Państwa danych osobowych są:
organy administracji publicznej,
podmioty świadczące pomoc prawną;
Polski Związek Piłki Nożnej,
inne kluby sportowe organizujące turnieje piłkarskie,
biura rachunkowe
informatycznego;
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