PRZYJMUJĘ DO WIADOMOŚCI, ŻE:
- Administratorem moich danych osobowych jest Wojskowy Klub Sportowy „Grunwald”
Poznań. Adres służący do kontaktu w sprawach związanych z dostępem i ochroną danych
osobowych to:
WOJSKOWY KLUB SPORTOWY "GRUNWALD" POZNAŃ
ul. Promienista 27; 60-288 Poznań.
adres e-mail: biuro@wks-grunwald.poznan.pl
- Moje dane osobowe mogą być wykorzystywać w następujących celach:








realizacja celów statutowych Klubu,
zawarcie i wykonanie umowy, w tym zapewnienia poprawnej jakości zadań
realizowanych przez Klub (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit b RODO) – „wykonanie
umowy”,
wykonanie ciążących na Klubie obowiązków prawnych, wynikających z realizacji działań
statutowych w tym wynikających z przynależności do polskich związków sportowych i
udziału w współzawodnictwie sportowym (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit c RODO) –
„obowiązek prawny”,
wykonanie zadań realizowanych w interesie publicznym przez Klub (podstawa prawna –
art. 6 ust. 1 lit. e RODO) – „interes publiczny”,
popularyzacja i promocja działalności Klubu w przypadku wyrażenia przeze mnie zgody
na wykorzystanie danych, a szczególności danych wizerunkowych w tym celu (podstawa
prawna – art. 6 ust. 1 lit a RODO) – „zgoda”.



- Moje dane osobowe będą przechowywane przez Klub przez okres niezbędny do realizacji
opisanych powyżej celów.
- Mam prawo złożyć do Administratora danych wniosek o:





dostęp do danych osobowych (informację o przetwarzanych danych osobowych oraz
kopię danych),
sprostowanie danych, gdy są one nieprawidłowe,
przeniesienie danych, w przypadkach określonych w RODO,
usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych osobowych.

- Mam prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na sposób
przetwarzania danych osobowych.
- Mam prawo w każdym czasie do wycofania udzielonej zgody na przetwarzanie danych
osobowych.
- Moje dane osobowe mogą być przekazywane z zachowaniem wszelkich gwarancji
bezpieczeństwa danych, wyłącznie upoważnionym osobom i podmiotom w związku z realizacją
przez Klub działalności statutowej. Może to być realizowane w formie np.: komunikatów z
zawodów, zgłoszeń i korespondencji prowadzonej z polskimi związkami sportowymi w związku
z udziałem we współzawodnictwie sportowym, obowiązkiem ustawowym informowania Policji o
osobach uprawiających strzelectwo sportowe z posiadaniem własnej broni, obowiązkach
ustawowych informowania właściwych instytucji w związku z realizacją zawieranych z Klubem
umów, prowadzeniem bieżącej działalności Klubu itp.

……………………………………..
(własnoręczny podpis)

