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Informacja

Uczniowski Klub Spońowy Sprint Legnica

iloĘ cząca przetw arzania danych osobowych

1. Administratorem Danych Osobowych (Administrator) jest: Uczniowski Klub Sportowy
Sprint Legnica (dalej Klub). Z administratorem możesz się skontaktować w następujący
sposób:

- listownie na adres: Uczniowski Klub Sportowy Sprint Legnica

ul. Wierzyńskiego I 59-220 Legnica

- przez e-mail : ukssprintlegatca@onet.eu

2. CeI ptzetwarzaria danych osobowych:

Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie przesłanek wynikających z
Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie danych
osobowych z dnia 27 lcwietnia2016 r. nr 20161679 w szczególności:

a. w celu wykonania zńń stafutowych Klubu

b. w celu zawarcia, wykonanią rozwtryanta rrmowy w tym zakresie doĘczy to wszystkich
czynności przygotowawcrych poptzedzających zawarcie umowy jak i czynności w procesie
zawierania rrmowy, wykonywania lub rozwi ązywańa umowy;

c. w celach archiwizacyjnych,

d. w celu wykonania ciĘących na Klubie obowiązków prawnych np.: wystawiania i
przechowywania rachunków oraz dokumentów księgowych;

e, w celu ustalenia, obrony i dochodzeńa roszczeń, co obejmuje sprzedń wierzytelności
innemu podmiotowi;

f. w celach informacyjnych, staĘstycznych i ewidencyjnych.

3. Podstawa prawna ptzeffirarzańa:

KLUB przetwarza dane osobowe na podstawie pruepisów ań. 6 Ogólnego
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie danych osobowych z dnia
27 lrsvictnia2016 r. nr201,61679 w szczególności;

a. na podstawie zgody osoby kórej dane dotyczą(art.6 ust. 1 lit. a)

b. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania rrmowy (aft. 6 ust. 1 lit b)

c. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania obowiązku ciążącego na Klubie (art.6 ust.llit c)



d. w nviąku zrealizaqą celów wynikających z prawnię uzasadnionego interesu Klubu

(art. 6 ust. 1 lrt D 4, Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz może byó warunkiem

lczestnictwa w zadaniach statutowych Klubu i w zwiąrku z tym będziecie Pństwo

zobowiązani do ich podania w wymaganym przez nas zakresie, a brak ich podania może

skutkowaó brakiem możliwości uczestnictwa w realizowanych ptzez nas zadaniach

statutowych i obowiązkach prawnych, w tym umownych.

5. Dane osobowe będą przetw arzane:

a. do czasu cofnięcia zgody - w przłpadku danych osobowych pozyskanych na podstawie

zgody;

b. przez czas niezbędny do wykonania umo\Ny a ponadto ptzez czas określony możliwością

dochodzęnia rcszczęn z Ęnńll umowy ;

a. przez czas wynikający z przepisów prawa (dane księgowe przez okres 5 lat od zakończenia

okresu rozliczęńowego, dane archiwizacyjne - przęz okres wynikający z przepisów prawa)

6.Kłżdy którego dane osobowe przetwarza Klub ma prawo do:

a. Żądartia dostępu do swoich danych osobowych;

b. Sprostowania danych osobowych, gdy są niezgodne ze stanem rueczywisĘm;

c. U sunięci a dany ch pr zetlN ar zartych, o grani c zeńa przetw ar zańa dany ch

osobowych;

d. wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania

e. cofnięcia wszystkich lub niektórych zgód doĘczących przetwarzańadanych iub

przeilv arzania okre ślonych danych.

- o ile nie zachodząprzesłanki dalszego przetwatzańa danych ptzęz Klub, w

szczególności w związku z trwaniem celu przetwaruania;



f. wniesienia skargi do Prezęsa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (od dnia 25

maja 2018r.), gdy uznąiżprzetwuzańe danych osobowych doĘczących Klienta

rulrusza Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie

danych osobowych z dńa27 kwietnia20I6 t. rtr 20161679

7. Dane osobowe mogą być powielzone:

a. organom pństwa uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów na potrzeby

prowadzony ch ptzez nie po stępowń,

b. międzynarodowym stnrkturom IAF oraz innym zagrańcznym

fe deracj om, zńązkom lub klubom l ekko atlety czny m,

c, ubezpieczycielom,

d. firmą kurierskim przęwozowym i pocźowym,

e. podmiotom wykoĘ ącym dzińa]ność Ieczniczą,

f. podmiotom zewnętrznym tj. podmiotom świadczącym na tzeczklubu usługi

podwykonawstwa - usługi szkoleniowo - sportowe, księgowe i informa§cme.

8. Dane osobowe są udostępniane:

a. UKS Sprint Legnica-w nliązkuzrcaIizacjąjego zadanstatutowych i przynależności Klubu
do struktur PZL^.
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