
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust.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
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że: 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
KLUB SPORTOWY  KS marbi-sport
Al. Piłsudskiego 40, 34-300 Żywiec
Nip: 553-252-38-76 
Regon: 363576701

W sprawie ochrony swoich danych osobowych kontaktuj się z nami pisemnie
na podany powyżej adres lub mailowo: ks@marbi-sport.pl

Cele i podstawy przetwarzania:

Dane będziemy przetwarzać :

1. rejestracja na zawody i obozy, na podstawie Twojej zgody (podstawa z
art.  6  ust  1  lit.  a  RODO).  Zgodę  możesz  wyrazić  lub  odmówić  jej
wyrażenia po zapoznaniu się z informacjami podanymi w dalszej części

2. odpowiedź  zwrotna  na  otrzymane  zapytanie  e-mailowe  lub  kontakt
telefoniczny  w  związku  z  prośbą  o  kontakt  skierowaną  do  nas.
W takim przypadku podstawą prawną przetwarzania danych jest Pana /
Pani  zgoda  wynikająca  z  zainicjowania  z  nami  kontaktu
(podstawa z art. 6 ust.1 lit. a RODO)

3. w celach archiwalnych tj.  archiwizacja korespondencji  przychodzącej i
wychodzącej  na  wypadek  potrzeby  wykazania  jej  przebiegu,  co  jest
naszym  prawnie  uzasadnionym  interesem  
(podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

4. w  celu  ewentualnego  ustalenia,  dochodzenia  lub  obrony  przed
roszczeniami  będącego  realizacją  naszego  prawnie  uzasadnionego  w
tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

5. w  celu  badania  satysfakcji  Klientów  będącego  realizacją  naszego
prawnie  uzasadnionego  interesu  określania  jakości  naszej  obsługi  i
poziomu  zadowolenia  Klientów  z  naszych  usług  
(podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO) 

mailto:ks@marbi-sport.pl


Uprawnienia związane z przetwarzaniem 

W związku  z  przetwarzaniem  danych  osobowych  przysługują  Panu  /  Pani
następujące uprawnienia: 

1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, 

2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, 

3. prawo do usunięcia danych (jeżeli Pana / Pani zdaniem nie ma podstaw,
abyśmy przetwarzali Pana / Pani dane, może Pan / Pani żądać, abyśmy
je usunęli),  

4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych (może Pan / Pani żądać,
abyśmy  ograniczyli  przetwarzanie  danych  wyłącznie  do  ich
przechowywania  lub  wykonywania  uzgodnionych  z  Panem  /  Panią
działań,  jeżeli  mamy  nieprawidłowe  dane  lub  przetwarzamy  je
bezpodstawnie), 

5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (ma Pan /
Pani  prawo  do  sprzeciwu wobec  przetwarzania  danych  na  podstawie
prawnie  uzasadnionego  interesu;  powinien  Pan  /  Pani  wskazać  nam
Pana / Pani szczególną sytuację, która Pana / Pani zdaniem uzasadnia
zaprzestanie  przez  nas  przetwarzania  objętego  sprzeciwem.
Przestaniemy przetwarzać Pana / Pani dane w tych celach, chyba że
wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas danych są nadrzędne
wobec Pana / Pani praw lub też, że Pana / Pani dane są nam niezbędne
do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń), 

6. prawo do przenoszenia danych (ma Pan / Pani prawo otrzymać od nas
w  powszechnie  używanym  formacie  nadającym  się  do  odczytu
maszynowego  dane  osobowe,  które  Pan  /  Pani  nam  dostarczył  na
podstawie umowy lub Pana / Pani zgody. Może nam Pan / Pani zlecić
przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi), 

7. prawo wniesienia skargi od organu nadzorczego (jeżeli stwierdzi Pan /
Pani,  że przetwarzamy dane niezgodnie  z  prawem, może Pan /  Pani
złożyć  w  tej  sprawie  skargę  do  Prezesa  Urzędu  Ochrony  Danych
Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego). 

Proszę pamiętać, że przed realizacją Pana / Pani uprawnień będziemy musieli
odpowiednio  Pana  /  Panią  zidentyfikować.  Informacja  o  wymogu  /
dobrowolności  podany  danych  Podanie  przez  Pana  /  Panią  danych  jest
warunkiem nawiązania z nami kontaktu. 



Okres przechowywania danych 

Dane przetwarzane na podstawie Pana / Pani  zgody możemy przetwarzać do
czasu, aż wycofasz swoją zgodę lub ustalimy, że się zdezaktualizowały

Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego produktów i usług
możemy  przetwarzać  do  czasu,  aż  zgłosisz  sprzeciw  względem  ich
przetwarzania w tym celu lub ustalimy, że się zdezaktualizowały. 

W każdej chwili przysługuje Panu / Pani prawo do wycofania zgody na 
przetwarzanie Twoich danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na 
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej 
zgody przed jej wycofaniem.

Odbiorcy danych 

Twoje dane osobowe mogą zostać przekazywane: 

1. naszym  partnerom,  czyli  firmom,  z  którymi  współpracujemy  łącząc
produkty lub usługi, zaangażowane w proces organizacji zajęć i obozów
instytucjom określonym przez przepisy prawa np. Urząd Skarbowy, ZUS,
towarzystwa ubezpieczeniowe lub innym 

2. naszym  podwykonawcom  (podmiotom  przetwarzającym)  np.  firmom
księgowym, prawniczym, informatycznym. 


