INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Drogi Rodzicu,
informujemy, że administratorem danych osobowych Twoich i Twojego dziecka jest Stowarzyszenie
Kultury Fizycznej Grzegórzki GO! z siedzibą w Krakowie przy ul. Zaleskiego 49/32 i są one
przetwarzane w celach:
a)realizacji zadań statutowych,
b)komunikacji z członkami stowarzyszenia,
c)wykorzystania wizerunku zawodnika poprzez umieszczanie zdjęć na stronie internetowej
stowarzyszenia,
d)promocji naszych działań.
Informujemy, że:
1. Masz prawo do żądania od administratora dostępu do Twoich danych osobowych, ich
sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
2.

Masz prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę, przy czym jej wycofanie nie wpływa na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tejże zgody przed jej
wycofaniem.

3. Dane osobowe będą przechowywane przez okres bycia członkiem naszego stowarzyszenia
oraz zgodnie z rozporządzeniem ws. organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży.
4. Odbiorcą danych osobowych są:
a)podmioty upoważnione do odbioru Twoich danych osobowych na podstawie odpowiednich
przepisów prawa;
b) podmioty, które przetwarzają Twoje dane osobowe w imieniu Administratora, na
podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty
przetwarzające).
5. Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony
Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny .
7. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości przynależenia do naszego
stowarzyszenia, brak możliwości udziału w rozgrywkach organizowanych przez Małopolski
Związek Piłki Nożnej oraz brak możliwości uczestniczenia w obozach sportowych
organizowanych przez nasze stowarzyszenie.
8. Administrator nie przewiduje profilowania na podstawie Twoich danych osobowych.
9. Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych stanowi: art. 6 ust. 1 lit. a) / art. 9 ust. 2 lit.
a) 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 04.05.2016, str. 1), tzn. dane będą
przetwarzane na podstawie Twojej zgody.

