
KLAUZULA  INFORMACYJNA 
 

Zgodnie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016r.), dalej RODO, informuję, że:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy            

z siedzibą w 70-377 Szczecin, ul. Garncarska 5. 

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań statutowych Związku            

oraz wszelkich innych czynności wynikających z praw i obowiązków. 

3. Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowią: 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.                     

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych                      

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

zwanym dalej ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO): 

- osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych                    

w jednym lub większej liczbie określonych celów, 

- przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego                                        

na administratorze. 

4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy               

oraz mogą być inne instytucje takie jak bank, poczta, przewoźnicy, firmy drukujące 

korespondencję lub obsługujące korespondencję otrzymywaną od klientów czy firmy 

archiwizujące dane.   

5. Pani/Pana dane mogą być udostępnione innym podmiotom upoważnionym na podstawie 

przepisów prawa. 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wypełnienia obowiązku prawnego 

administratora wynikające z przepisów prawa lub w innym terminie ustalonym zgodnie                         

z odrębnymi przepisami.  

7. Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy nie będzie przekazywał Pani/Pana danych osobowych       

do państwa trzeciego lub innych organizacji. 

8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia 

sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność  

z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  

9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, 

gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza 

przepisy RODO. 

10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie obowiązujących przepisów ustaw                 

i rozporządzeń jest obowiązkowe, w pozostałych dobrowolne. 

11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą poddane 

profilowaniu 

  

 


