
KLAUZULA   INFORMACYJNA   ZGODNA   Z   RODO   
(członek   niepełnoletni)   

  
  

  
Wykonując  obowiązek  wynikający  z  art.  13  ust.  1  i  ust.  2  ogólnego  rozporządzenia  o  ochronie  danych  osobowych  z  dnia  27                      
kwietnia   2016   r.   (Dz.   Urz.   L   119/1,   4/05/2016)   zwanego   dalej   „rozporządzeniem”,    informujemy,   że:   

  
1. Administratorem  danych  Pani/Pana  oraz  Pani/Pana  dziecka  jest  Uczniowski  Klub  Sportowy  „SameJudo”,  ul.  Powstańców               

37  m.  241,  05  –  091  Ząbki,  NIP 1251644712, REGON 365058979,  z  którym  można  się  skontaktować  pod  wyżej                 
wskazanym   adresem   lub   adresem   mailowym:   samejudo@gmail.com   

2.  Dane  Pani/Pana  oraz  Pani/Pana  dziecka  będą  przetwarzane  w  celu:   przyjęcia  w  poczet  członków  Uczniowskiego  Klubu                  
Sportowego  „SameJudo”,  realizacji  zadań  statutowych  Klubu,  stwarzania  optymalnych  warunków  do  rozwoju             
psychofizycznego   zawodników,   promowania   działalności   UKS   „SameJudo”   w   kraju   i   zagranicą.     

3.  Podstawą  prawną  tego  przetwarzania  jest  konieczność  zrealizowania  przez  administratora  ciążących  na  nim  obowiązków                
wynikających                                 z   art.   6   ust.   1   lit.   a),   c)   oraz   e)   rozporządzenia   RODO   oraz:     
1) Ustawa   z   dnia   25   czerwca   2010   r.   o   sporcie   (t.j.   Dz.   U.   z   2020   r.   poz.   1133),     
2) Prawo   o   stowarzyszeniach,   Ustawa   z   dnia   7   kwietnia   1989   r.   (t.j.   Dz.U.   z   2020   r.   poz.   2261),   
3) Rozporządzenie  Ministra  Edukacji  Narodowej  z  dnia  30  marca  2016  r.  w  sprawie  wypoczynku  dzieci  i  młodzieży,  (t.j.                   

Dz.U.   2016   r.   poz.   452).   
4. Dane  Pani/Pana  oraz  Pani/Pana  dziecka  mogą  być  przekazywane:  upoważnionym  pracownikom  administratora,             

podmiotom  zewnętrznym  świadczącym  usługi  na  rzecz  administratora,  organom  administracji  publicznej;  w  zakresie              
adresu  e-mail  i  numeru  telefonu:  upoważnionym  pracownikom  administratora,  podmiotom  zewnętrznym  świadczącym             
usługi  na  rzecz  administratora  (trenerom,  opiekunom  świadczącym  usługi  w  zakresie  sprawowania  opieki  nad  dziećmi                
biorącymi  udział  w  wypoczynku,  podmiotom  świadczącym  usługi  hos�ngowe),  natomiast  w zakresie  wizerunku  i  osiągnięć               
dziecka:  nieograniczonej  liczbie  odbiorców  strony  internetowej  i  mediów  społecznościowych,  podmiotom  zewnętrznym             
świadczącym   usługi   na   rzecz   administratora.     

5. Dane  Pani/Pana  oraz  Pani/Pana  dziecka  nie  będą  przekazywane  do  państwa  trzeciego  ani  żadnej  organizacji                
międzynarodowej.   

6. Dane   Pani/Pana   oraz   Pani/Pana   dziecka   przechowywane   będą   w   zależności   od   zaistniałej   sytuacji:   
-   jako   przyjętego   w   poczet   członków/zawodników   Klubu   przez   okres   12   miesięcy   od   ustania   członkostwa   w   Klubie,     
-  jako  kandydata  nieprzyjętego  w  poczet  członków/zawodników  Klubu  –  przez  okres  1  miesiąca  od  zakończenia  procesu                  
rekrutacyjnego.   

7.  Ma  Pani/Pan  prawo  domagać  się  od  Administratora  dostępu  do  swoich  danych,  danych  dziecka,  ich  sprostowania,                  
usunięcia,   ograniczenia   przetwarzania,   a także   przeniesienia   danych.  

8. Ma  Pani/Pan  prawo  wnieść  do  Administratora  sprzeciw  wobec  przetwarzania,  a  także  wnieść  skargę  do  Prezesa  Urzędu                  
Ochrony   Danych   Osobowych,   gdy   uzna   Pani/Pan,   iż   przetwarzanie   narusza   przepisy   prawa.   

9. Podanie  przez  Panią/Pana  danych  osobowych  jest  wymogiem  ustawowym,  niepodanie  ich  skutkować  będzie  brakiem               
możliwości   rozpatrzenia   deklaracji.     

10. Administrator  nie  będzie  podejmował  wobec  Pani/Pana  decyzji  opartych  wyłącznie  na  zautomatyzowanym             
przetwarzaniu,   w   tym   w   formie   profilowania.   

  
  
  

  
  

  
Zapoznałem   się   z   klauzulą   informacyjną,   potwierdzam   jej   otrzymanie:     

  
  
  

.................................................   .....................................................................................................................                   ...........................................   
miejscowość,   data     imię   i   nazwisko   Członka   Klubu/rodzica/opiekuna   prawnego               podpis     

  
  
  
  

1   


