
KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA DANYCH OSOBOWYCH GROMADZONYCH I
PRZETWARZANYCH PRZEZ KOBIECY KLUB SPORTOWY UNIA LUBLIN

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27kwietnia 2016r. 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.2016.119.1) oraz Ustawie o ochronie danych
osobowych informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych Pani/a i Pani/a dziecka jest Kobiecy Klub Sportowy Unia
Lublin mieszczący się przy ul. Filaretów 44/17, 20-609 Lublin, reprezentowany przez Prezesa
Radosława Jezierskiego

2. Dane osobowe Pani/a dziecka oraz Państwa jako rodziców ( opiekunów prawnych ) przetwarzane są
w zakresie niezbędnym do prowadzenia działalności nieodpłatnej pożytku publicznego określonego w
Statucie Kobiecego Klubu Sportowego Unia Lublin oraz wykonywania wszelkich czynności
związanych z organizacją pracy Klubu, zgodnie z przepisami ustawy Prawo o stowarzyszeniach oraz
wydanych na ich podstawie aktów wykonawczych;

3.We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw
związanych z przetwarzaniem danych można kontaktować się poprzez e-mail:
kkpunialublin@gmail.com lub pisemnie na adres Administratora danych.

4.Dane osobowe Pani/a oraz Pani/a dziecka będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa –
zgodnie z Rejestrem Czynności Przetwarzania Danych obowiązującym w KKP Unia Lublin

5.Dane osobowe Pani/a oraz Pani/a dziecka nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim,
odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa oraz osoby upoważnione przez
KKP Unia Lublin do wykonywania czynności niezbędnych związanych z organizacją pracy Klubu.

6.Posiada Pan/i prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Podanie danych jest dobrowolne, ale jest ono
niezbędne w celu wykonywania czynności związanych z członkostwem dziecka w Klubie KKP Unia
Lublin, a brak ich podania może powodować niemożliwość wykonania działań przez administratora.

7.Przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony
Danych.

8.Pana/i dane osobowe nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji ( w tym
profilowaniu ).

9.Dane osobowe Pani/a dziecka oraz Państwa jako rodziców ( prawnych opiekunów ) nie trafią poza
Europejski Obszar Gospodarczy ( obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Lichtenstein i Islandię ).

mailto:kkpunialublin@gmail.com


ZGODA RODZICÓW ( OPIEKUNÓW PRAWNYCH ) NA PRZETWARZANIE
DANYCH DZIECKA

.....................................................................................................................

(Imię i nazwisko dziecka)

1.Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez KKP Unia Lublin w Lublinie danych
osobowych, w tym wizerunku mojego dziecka w celu:

a) podejmowania działań szkoleniowo-dydaktycznych i opiekuńczych;

b)prowadzenia treningów, konkursów i turniejów;

c)promocji osiągnięć i utrwalania pozytywnego wizerunku Klubu, również po
ukończeniu członkostwa w Klubie;

d)realizacji innych działań sportowych i wychowawczych Klubu;

e)realizacji działań statystyczno-sprawozdawczych w szczególności poprzez
zamieszczanie informacji na stronie internetowej Klubu, na plakatach, na profilu
internetowym zarządzanym przez Klub, t.j. facebook, instagram, w systemie
monitoringu na obiektach, z których korzysta KKP Unia Lublin oraz w gazetkach
klubowych czy mediach ( prasa, radio, telewizja, systemy internetowe itp. );

2.Wyrażam zgodę na przekazywanie informacji o stanie zdrowia mojego dziecka w
celu zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego dziecku w czasie pobytu dziecka na
treningach oraz innych imprezach sportowych, realizacji obowiązku uczestnictwa w
spotkaniach sportowych oraz imprezach współorganizowanych przez KKP Unia
Lublin.

3.Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez KKP Unia Lublin danych osobowych
rodziców ( opiekunów prawnych ) dziecka oraz zgodę na kontakt telefoniczny, e-mail
oraz sms, niezbędnych w celu podejmowania działań szkoleniowo-wychowawczych i
opiekuńczych oraz innych związanych z organizacją pracy KKP Unia Lublin.

............................................... …...........................................................

miejscowość i data czytelny podpis rodzica (opiekuna prawnego)


