
 

KLAUZULA INFORMACYJNA 
 

dotycząca przetwarzania danych osobowych w UKS Energia Imielin 
 
Zgodnie z rozporządzeniem 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  
informujemy, że z dniem 25 maja 2018 r.:  
 
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest UKS Energia Imielin z siedzibą 
w 41-407 Imielin, ul. Sokola 3 

2. Dane osobowe zawodniczek wraz z powiązanymi z nimi danymi rodziców lub 
prawnych opiekunów, trenerów, instruktorów oraz osób zrzeszonych w UKS Energia 
Imielin przetwarzane mogę być w celach statutowych UKS Energia Imielin, 
a w szczególności do: 

a) przekazywania informacji o postanowieniach oraz uchwałach Zarządu klubu na 
wskazany adres poczty elektronicznej (e-mail), 

b) przekazywania propozycji udziału w różnych przedsięwzięciach 
organizowanych przez UKS Energia Imielin zgodnie ze statutem poprzez 
wykorzystanie wskazanych środków komunikacji elektronicznej (e-mail, sms, 
mms) oraz telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (telefonów 
komórkowych, stacjonarnych, komputerów),  

c) utrwalania oraz publikacji na portalach społecznościowych, stronie internetowej 
UKS Energia Imielin, w prasie, telewizji oraz na materiałach promocyjnych: 
wizerunku, osiągnięć, imienia i nazwiska zawodniczek, rodziców lub prawnych 
opiekunów zawodniczek, trenerów, instruktorów oraz osób zrzeszonych w UKS 
Energia Imielin,  

d) wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na UKS Energia Imielin. 

 

3. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych są:  
 

a) osoby upoważniane przez administratora - pracownicy firmy, którzy, aby 
realizować swoje obowiązki, muszą mieć dostęp do danych osobowych,  

b) instytucje upoważnione do przetwarzania danych na mocy obowiązującego 
prawa,  

c) biuro rachunkowe dokonujące rozliczeń świadczonych usług,  
d) dostawcy usług zaopatrujących UKS Energia Imielin w rozwiązania techniczne 

oraz organizacyjne (firmy kurierskie i pocztowe, dostawcy usług 
teleinformatycznych, oprogramowania), a także inne podmioty, związki, 
organizacje, instytucje, z którymi UKS Energia Imielin prowadzi współpracę 
w zakresie, jaki jest niezbędny do działalności statutowej. 

 
Poza wyżej wymienionymi, Pana/Pani dane nie są i nie będą przekazywane innym 
osobom ani podmiotom gospodarczym czy instytucjom. Nie będą także przekazywane 
poza Europejski Obszar Gospodarczy.  
 



4. Okres przechowywania danych  
 
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres min 6 lat lub do odwołania zgody. 
 
 
5. Uprawnienia osób, których dane są przetwarzane  
 
W związku z przetwarzaniem przez UKS Energia Imielin danych osobowych, 
przysługuje Pani/Panu prawo do: 

− dostępu do treści danych osobowych oraz ich sprostowania,  

− usunięcia danych osobowych,  

− ograniczenia przetwarzania danych osobowych,  

− cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie 
bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 
podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

 
Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy oraz zorganizowania zajęć, 
warsztatów, obozów oraz realizowania naszych usług. 
 
6. Kontakt i informacje  
 
Nasze dane adresowe: UKS Energia Imielin, ul. Sokola 3, 41-407 Imielin. 
Wszelkie pytania w zakresie danych osobowych prosimy kierować na email: 

uksenergia@wp.pl lub telefonicznie: +48 795426808. 

 

 

 

Imielin, 01.09.2020 r. ………………………………………. 
Podpis rodzica/prawnego opiekuna 

 
 

 

 


