Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia 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 oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(zwane dalej RODO), informuje się o zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych oraz o
przysługujących Tobie prawach z tym związanych:
1. Administratorem danych osobowych podanych w deklaracji członkowskiej jest „Brzozowski Klub
Sportowy Ju-Jitsu” z siedzibą przy ul. Armii Krajowej 3, 36-200 Brzozów, tel. 604 327 856.
2. Wszelkie informacje dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych, to jest
imienia i nazwiska, daty i miejsca urodzenia, adresu zamieszkania, numeru PESEL, numeru
telefonu, a także przysługujących uprawnieniach w związku z tymi danymi, możesz uzyskać u Pana
Andrzeja Kędry w Brzozowskim Klubie Sportowym Ju-Jitsu. Brzozowski Klub Sportowy Ju-Jitsu nie ma
obowiązku powołania Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
3. Administrator danych osobowych przetwarza podane dane osobowe na podstawie udzielonej
przez Ciebie zgody. Dane będą przetwarzane w celu zawarcia umowy ubezpieczenia, wykupienia
licencji zawodowej, oraz informowaniu o terminach zajęć.
4. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 3 odbiorcami Pani/Pana
danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych
na podstawie przepisów prawa np. Policja, Sąd, Prokuratura itp.
5. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w czasie trwania Twojego uczestnictwa w Brzozowskim
Klubie Sportowym Ju-jitsu, a po wygaśnięciu członkostwa będą usuwane.
6. Posiadasz prawo dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania, oraz prawo cofnięcia wyrażonej zgody (jeżeli przetwarzanie odbywa się na
podstawie udzielonej zgody).
7. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na
przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), przysługuje Tobie prawo do cofnięcia
tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie Miejskim
w Brzozowie Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
9. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konsekwencją niepodania tych
danych będzie niemożliwe Twoje członkostwo w Brzozowskim Klubie Sportowym Ju-Jitsu.
10. Twoje dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Potwierdzam zapoznanie się z ogólną klauzulą informacyjną o przetwarzaniu
danych osobowych.
Własnoręczny podpis ...........................................
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