POLITYKA PRYWATNOŚCI DANYCH OSOBOWYCH PRZETYWARZANYCH W STOWARZYSZENIU
SPECJALISTYCZNE OGNISKO TKKF AIKIDO WE WROCŁAWIU
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Administratorem danych osobowych Uczestników zajęć rekreacyjnych z elementami AIKIDO oraz Członków stowarzyszenia
jest SPECJALISTYCZNE OGNISKO TOWARZYSTWA KRZEWIENIA KULTURY FIZYCZNEJ AIKIDO, z siedzibą we
Wrocławiu, przy ul. Powstańców Śląskich 7A, NIP 8992306751, REGON 930156179, KRS 0000065428, tel. 600 413 536,
zwanym w dalszej części niniejszej Polityki Prowadzącym.
Zakres przetwarzanych danych osobowych:
2.1 imię i nazwisko Uczestników,
2.2 imię i nazwisko rodziców oraz opiekunów prawnych w przypadku osób niepełnoletnich,
2.3 data urodzenia Uczestników,
2.4 adres zamieszkania, w tym adresy rodziców i opiekunów prawnych osób niepełnoletnich,
2.5 nazwa przedszkola, szkoły lub uczelni, w której Uczestnik się uczy,
2.6 adres mailowy, w tym adresy rodziców i opiekunów prawnych osób niepełnoletnich,
2.7 numer telefonów, w tym adresy rodziców i opiekunów prawnych osób niepełnoletnich,
2.8 dane zawarte w legitymacji sportowca informujących o zdolności do uczestnictwa w Zajęciach, w tym zaświadczenia
lekarskie.
Cel przetwarzania danych osobowych:
3.1 Realizacja Zajęć rekreacyjnych z elementami AIKIDO.
3.2 Kontakt z Uczestnikiem lub jego rodzicem, lub opiekunem prawnym w nagłych wypadkach.
3.3 Poinformowanie o konieczności odebrania niepełnoletniego Uczestnika zajęć.
3.4 Przekazywanie informacji o szkoleniach, treningach, seminariach, egzaminach oraz innych wydarzeniach związanych
z działaniami statusowymi Prowadzącego.
3.5 Informowanie o zmianach dotyczących prowadzonych zajęć.
3.6 Informowania rodziców lub opiekunów prawnych Uczestników niepełnoletnich o zauważonych stanach zdrowotnych,
stanach emocjonalnych, dyspozycjach psychofizycznych Uczestników.
3.7 Wystawianie certyfikatów z danymi Uczestników zajęć, ogłaszania wyników egzaminów na forum podczas
przeprowadzanych egzaminów na stopnie wyszkolenia oraz w trakcie wręczania certyfikatów.
3.8 Ewidencjonowania stopni wyszkolenia Uczestników, ewidencjonowania obecności Uczestników na treningach
i egzaminach oraz ewidencjonowania opłat.
3.9 (*) Publikacji wizerunku i informacji o osiągnięciach Uczestników, utrwalonych w postaci zdjęć i filmów, z wydarzeń
zorganizowanych w ramach Zajęć, w celu realizacji zadań oraz prowadzenia konkursów i innych akcji związanych
z działalnością Stowarzyszenia. (* skreślić jeśli nie dotyczy)
Dane osobowe Uczestników są przetwarzane przez Prowadzącego w czasie niezbędnym do zaplanowania, realizacji
i rozliczenia Zajęć, do czasu cofnięcia lub ograniczenia zgody na przetwarzanie danych osobowych lub innych działań
podmiotu (właściciela) danych osobowych ograniczających zgodę na przetwarzanie danych przez Prowadzącego lub w czasie
zgodnym z obowiązującymi przepisami dla celów statystycznych, podatkowych i rachunkowych.
Zgodnie z przepisami Ogólnego Rozporządzenia dotyczącego Ochrony Danych Osobowych (rozporządzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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 – RODO), podmiotom
(właścicielom) danych osobowych przetwarzanych przez Prowadzącego przysługują następujące prawa w związku
z przetwarzaniem ich danych osobowych:
5.1 prawo dostępu do danych, w tym uzyskania kopii danych,
5.2 prawo żądania sprostowania danych,
5.3 prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym),
5.4 prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego ochrony danych osobowych, jakim jest w Polsce Prezes Urzędu Ochrony
Danych Osobowych,
5.5 prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
5.6 prawo sprzeciwu.
Dane osobowe przetwarzane przez Prowadzącego są udostępniane podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu
Prowadzącego takim jak biuro rachunkowe oraz dostawcy usług IT, przy czym takie podmioty przetwarzają dane osobowe
powierzone przez Prowadzącego na podstawie obustronnie podpisanych umów.
Dane osobowe przetwarzane przez Prowadzącego będą udostępnione odpowiednim instytucjom kierującym postępowanie
związane z zakażeniem uczestnika COVID-19.
Prowadzący nie przekazuje przetwarzanych danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).
Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Prowadzącego jest niezbędne do udziału w zajęciach
rekreacyjnych z elementami AIKIDO oraz uczestnictwa w stowarzyszeniu.
☐
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych
osobowych zgodnie powyższa Polityką prywatności

☐
Nie wyrażam zgody na przetwarzanie danych
osobowych zgodnie powyższa Polityką prywatności

Data i czytelny podpis Uczestnika lub opiekuna
prawnego Uczestnika niepełnoletniego

...........................................................................
Imię i nazwisko Uczestnika

……………………………………………………..

