
KLAUZULA INFORMACYJNA
UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO „GROM ŚWIERCZYNIEC”

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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)  niniejszym  informujemy  o  następujących  kwestiach
związanych z przetwarzaniem danych osobowych:

1. Administratorem danych osobowych jest Uczniowski Klub Sportowy „GROM Świerczyniec”, ul.
Sierpowa 38, 43-220 Świerczyniec, numer NIP: 646 292 82 25, numer REGON: 242983624,
adres e-mail:  uks.grom.swierczyniec@o2.pl i   biuro@gromswierczyniec.pl, numer telefonu:
………………………………. .

2. Administrator przetwarza dane osobowe w celach związanych z realizacją zadań statutowych
UKS „GROM Świerczyniec”, w szczególności:
- w celu ustalenia listy członków zwyczajnych UKS „GROM Świerczyniec”,
- w celu ustalenia listy zawodników UKS „GROM Świerczyniec”,
- w celu prowadzenia listy obecności na treningach
- w celu zgłaszania zawodników do udziału w zawodach,
- w celu ogłaszania wyników zawodów,
- w celu wręczania nagród zawodnikom,
- w celu przygotowania relacji z imprez sportowych, zawodów,
- w celu publikacji zdjęć z wydarzeń z udziałem zawodników.

3. Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie:
- zgody osoby, której dane dotyczą lub zgody przedstawiciela ustawowego w przypadku osób
małoletnich (art. 6 ust. 1 lit. a. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych),
- wykonania umowy, której stroną jest UKS „Grom Świerczyniec” (art. 6 ust. 1 lit. b. ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych),
- usprawiedliwionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f. ogólnego rozporządzenia o
ochronie danych).

4. Administrator  przechowuje  dane  osobowe  przez  okres  niezbędny  do  realizacji  celów,  o
których mowa w pkt.  2, nie dłużej jednak niż do momentu wycofania zgody osoby, której
dane dotyczą lub zgody przedstawiciela ustawowego w przypadku osób małoletnich.

5. Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych przez Administratora mogą być:
-   organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na
zlecenie  organów  władzy  publicznej  w  zakresie  i  celach  związanych  z  prowadzonym
postępowaniem lub wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa; 
- organy  ochrony  prawnej  (np.  Policja,  Prokuratura,  Sąd)  w zakresie  i  celach  związanych z
prowadzonym postępowaniem lub wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego
prawa;
-  inne  podmioty,  które  na  podstawie  stosownych  umów  podpisanych  z  Administratorem
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przetwarzają dane osobowe w zakresie i celach związanych z prowadzonym postępowaniem
oraz realizacją zleconych zadań,
- organizatorzy turniejów, imprez i wydarzeń sportowych,
- odwiedzający serwisy internetowe Administratora i przeglądający lokalną prasę.

6. Administrator  nie  przekazuje  danych  osobowych  do  państwa  trzeciego/organizacji
międzynarodowej.

7. Administrator zapewnia prawo:
- dostępu do treści swoich danych osobowych,
-  sprostowania,  usunięcia i  ograniczenia  przetwarzania  danych osobowych w przypadkach
wskazanych,
- przenoszenia danych osobowych,
- wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych,
- cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
- wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W razie uznania, że przetwarzanie danych osobowych przez Administratora są w jakikolwiek sposób
naruszane  lub  zagrożone  naruszeniem,  jak  również  w  razie  chęci  skorzystania  z  jednego  wyżej
wskazanych praw, prosimy o kontakt mailowy na następujący adres: :  uks.grom.swierczyniec@o2.pl i
biuro@gromswierczyniec.pl.

8. Podanie  danych  osobowych  jest  dobrowolne,  jednakże  niezbędne  dla  zapewnienia
członkostwa w UKS lub możliwości  zapisania  osób małoletnich jako zawodników w UKS i
uczęszczania z tego tytułu na zajęcia sportowe organizowane przez UKS w sekcji piłki nożnej.

Zapewniamy, iż dane osobowe są przez nas gromadzone w ilości niezbędnej do realizacji określonych
celów  przetwarzania.  Dane  osobowe  nie  są  sprzedawane  innym  podmiotom,  edytowane  lub
zmieniane.  Każda osoba pracująca  przy  danych  osobowych została  stosownie  upoważniona przez
Administratora. 

Jednocześnie, gwarantujemy bezpieczeństwo danych osobowych poprzez m.in. stosowanie środków
technicznych  i  organizacyjnych,  które  umożliwiają  ich  bezpieczne  przetwarzanie,  jak  również
wdrażanie stosownych procedur postępowania na tych danych, również w przypadku ich naruszenia.
Ponadto, dokładamy wszelkich starań, aby zagrożenia związane z przetwarzaniem danych osobowych
były możliwie przez nas zminimalizowane.
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