Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku z członkostwem w Klubie SEKAI

W trybie art. 13 ust. 1 i 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 – RODO, Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r),
informujemy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uczniowski Klub Sportowy Karate Kyokushin
„SEKAI” z siedzibą w Warszawie (03-291), przy św. Wincentego 89/88.
Kontakt z Administratorem: klubkaratesekai@gmail.com.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym skontaktować się można
poprzez e-mail: iod@karatewarszawa.pl we wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania
danych osobowych.
3. Administrator przetwarza Pani/Pana dane w trybie art. 6 ust. 1 lit. a, b oraz c, a także art. 9 ust. 2
lit. b RODO w związku z ustawą z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133).
W przypadku wyrażonej zgody na rozpowszechnianie wizerunku, jako uczestnika zajęć i imprez
sportowych – podstawą prawną przetwarzania i rozpowszechniania wizerunku jest art. 6 ust. 1 lit.
a RODO oraz art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1062).
4. Dane osobowe zawarte w dokumentacji dotyczącej członkostwa w UKS SEKAI będą przetwarzane
w formie papierowej oraz elektronicznej do momentu ustania członkostwa.
Po tym czasie dane osobowe przechowywane będą w trybie przepisów odrębnych dot.
archiwizacji.
5. Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 4 pkt 9 RODO.
Odbiorcami Pani/Pana danych będzie dostawca usług hostingowych obsługujących pocztę
elektroniczną Administratora, dostawca narzędzia do zarządzania klubem sportowym oraz firma
świadcząca usługi księgowe.
6. Dane osobowe mogą być przekazywane wyłącznie uprawnionym organom państwowym, organom
ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z
prowadzonym postępowaniem.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie.
Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano
na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. Cofnięcie zgody będzie miało konsekwencje braku możliwości dalszego przetwarzania i
rozpowszechnianie wizerunku. Cofnięcie zgody może mieć następującą formę: Cofam zgodę na
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przetwarzanie i rozpowszechnianie mojego wizerunku przez Uczniowski Klub Sportowy Karate
Kyokushin, udzieloną w dniu ………. Podpis osoby, której dane dotyczą.
9. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana
osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu.
10. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego w zgodności z
art. 77 RODO – Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,
tel. 22 531-03-00, www.uodo.gov.pl.
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