KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r. informujmy, iż:
1. Administratorem danych osobowych Pani/Pana oraz dziecka jest Stowarzyszenie Akademia
Sportu „Fenomen Leśnica” z siedzibą we Wróblowicach, adres ul. Mieszka I 7/5, 55-330
Wrocław (NIP: 8943084635, REGON 365353460)
2. Dane osobowe Pani/Pana dziecka podane w Deklaracji przystąpienia do Stowarzyszenia
Akademii Sportu „Fenomen Leśnica” będą przetwarzane w celu realizacji zadań
statutowych Administratora, w szczególności organizacji przez Administratora na rzecz
Pani/Pana dziecka treningów, turniejów, meczów mistrzowskich oraz obozów sportowych,
zgodnie z Regulaminem Stowarzyszenia „Akademia Sportu Fenomen Leśnica”. Podstawą
prawną przetwarzania danych osobowych podanych w Deklaracji przystąpienia stanowi art.
6 ust. 1 lit. b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych RODO. W przypadku wyrażenia
przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych dziecka w zakresie wizerunku,
dane osobowe Pani/Pana dziecka będą przetwarzane także w celu umieszczania zdjęć i
materiałów filmowych zawierających taki wizerunek, zarejestrowanych podczas zajęć i
turniejów, które organizuje bądź bierze w nich udział Stowarzyszenie Akademia Sportu
„Fenomen Leśnica na stronie internetowej www.asfenomen.pl oraz na koncie
Stowarzyszenia na stronie www.facebook.pl. Wizerunek dziecka będzie wykorzystywany
wyłącznie w takim zakresie, w jakim nie stanowi on danych wrażliwych. Podstawę
przetwarzania danych osobowych w zakresie wizerunku stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych RODO, czyli zgoda na przetwarzanie danych osobowych
w jednym lub większej liczbie określonych celów;
3. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych oraz danych dziecka będą trenerzy, opiekunowie
obozów, półkolonii, zarząd Stowarzyszenia oraz organizatorzy turniejów, lig piłkarskich.
4. Pani / Pana dane osobowe oraz dane osobowe dziecka nie będą przekazywane do państwa
trzeciego/organizacji międzynarodowej.
5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres uczestnictwa Pani/Pana dziecka w
Stowarzyszeniu Akademii Sportu „Fenomen Leśnica”, a w zakresie ewentualnych roszczeń
z nim związanych, do momentu przedawnienia takich roszczeń. Jeśli dane są przetwarzane
w oparciu o wyrażoną zgodę, dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania tej
zgody.
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych osobowych, w tym danych osobowych
Pani/Pana dziecka oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a w zakresie danych
stanowiących wizerunek - prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem;
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. RODO;
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa Pani/Pana
dziecka w Stowarzyszeniu Akademii Sportu „Fenomen Leśnica”.
________________________________
(podpis)

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W ZAKRESIE WIZERUNKU
Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie wizerunku mojego dziecka_________________
przez Stowarzyszenie Akademia Sportu „Fenomen Leśnica” z siedzibą we Wróblowicach, adres ul.
Mieszka I 7/5, 55-330 Wróblowice (NIP: 8943084635, REGON 365353460) (dalej: Administrator)
w celu umieszczania zdjęć i materiałów filmowych zawierających taki wizerunek, zarejestrowanych
podczas zajęć i turniejów, które organizuje bądź bierze w nich udział Administrator na stronie
internetowej www.asfenomen.pl oraz na koncie Stowarzyszenia na stronie www.facebook.pl.
Zostałem poinformowana/ny, że Administrator będzie wykorzystywać wizerunek dziecka wyłącznie
w takim zakresie, w jakim nie stanowi on danych wrażliwych. Zapoznałem(-am) się z treścią
klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu przetwarzania danych osobowych oraz prawie
dostępu do treści danych i prawie ich poprawienia. Wiem, że w każdym momencie zgodę mogę
wycofać, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano
wcześniej.
_________________________________
(podpis)

