KLAUZULA INFORMACYJNA - AKADEMIA PIŁKARSKA MIEDZI LEGNICA
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Miejski Klub Sportowy „MIEDŹ” LEGNICA S.A. z siedzibą w Legnicy informuje, że w związku z
obowiązkami wynikającymi z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia
26 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, zwane dalej „RODO”), dane osobowe zawarte w formularzu
zgłoszenia, będą przetwarzane przez Miejski Klub Sportowy „MIEDŹ” LEGNICA S.A. z siedzibą w Legnicy
(adres: ul. Żeglarska 5, 59-220 Legnica), wpisany do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem
0000375520 (dalej „Klub”), który stanie się Administratorem tych danych.
Uzyskanie informacji o procesach przetwarzania danych osobowych możliwe jest poprzez kontakt z
Inspektorem Ochrony Danych w formie elektronicznej: e-mail iod@dsa.pl lub pisemnej: Inspektor
Ochrony Danych, Al. Wiśniowa 47, 53-126 Wrocław.
Dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach oraz na podstawie następujących
przesłanek:
1) W celu zapewniania poprawności rozliczeń podatkowych, art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
2) W celu uczestnictwa dziecka w zajęciach akademii piłkarskiej, art. 6 ust. 1 lit. b RODO, wypełnienie
i złożenie formularza zgłoszeniowego równoznaczne jest z wyrażeniem zgody na przetwarzanie
danych osobowych zawartych w formularzu;
3) Za dodatkową zgodą promocji klubu na stronach internetowych oraz w mediach
społecznościowych, art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
Odbiorcami danych osobowych będą:
1) DSA Financial Group S.A., jako zewnętrzny podmiot świadczący usługi księgowo-kadrowe,
2) Związek Piłki Nożnej właściwego szczebla lub podmiot organizujący rozgrywki piłkarskie, w których
uczestniczy dziecko,
3) Lekarz medycyny sportowej.
W zależności o celu przetwarzania, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez następujący
okres czasu:
1) W celach podatkowych wynikających z ustawy Ordynacja Podatkowa przez okres 6 lat od momentu
zakończenia uczęszczania do akademii piłkarskiej - dot. pktu III ppkt 1,
2) Do momentu uczestnictwa dziecka w zajęciach akademii piłkarskiej - dot. pktu III ppkt 2,
3) Do momentu odwołania wskazanej zgody - dot. pktu III ppkt 3.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych oraz danych dziecka, którego jest Pan/Pani
opiekunem prawnym, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Jest Pani/Pan także uprawniona/y do cofnięcia wyrażonej
zgody na przetwarzanie danych w każdym czasie, a także do wniesienia skargi w związku z
przetwarzaniem danych do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak podania wskazanych danych może
skutkować niedopuszczeniem dziecka do uczestnictwa w szkoleniu prowadzonym przez Akademię
Piłkarską Miedzi Legnica.
Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu, o
którym mowa jest w RODO.

Zgodnie z zapisami 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)
wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych dziecka, którego jestem opiekunem
prawnym, podanych w formularzu zgłoszenia do Akademii Piłkarskiej Miedzi Legnica.
Jednocześnie oświadczam, że zapoznałam/-em się z treścią informacji zawartych w powyższej klauzuli
informacyjnej

_________________________________________
podpis rodzica/opiekuna prawnego dziecka

Legnica, dnia

Miejski Klub Sportowy
„MIEDŹ” LEGNICA S.A.
ul. Żeglarska 5
59-220 Legnica

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA UTRWALENIE I
PUBLIKACJĘ WIZERUNKU ORAZ DANYCH OSOBOWYCH

Ja, niżej podpisana/-y _______________________________, PESEL __________________,
zam. __________________________________________________________________, działająca/-y
jako rodzic/opiekun prawny małoletniego

, PESEL

, zam.

, na podstawie

art. 6 ust. 1 lit. a 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) oraz art. 81 ust.1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego
1994 r. wyrażam zgodę na nieodpłatne utrwalenie wizerunku mojego dziecka/podopiecznego, w
formie fotografii analogowej i cyfrowej oraz wykorzystanie przez Miejski Klub Sportowy „MIEDŹ”
LEGNICA S.A. z siedzibą w Legnicy (59-220), ul. Żeglarska 5, wpisany do rejestru przedsiębiorców KRS
pod numerem 0000375520, wizerunku mojego dziecka/podopiecznego, w formie fotografii
analogowej i cyfrowej oraz obrazu wideo, poprzez jego utrwalanie i rozpowszechnianie (publikację) na
stronie internetowej i profilach społecznościowych ww. Spółki, dla celów informacyjnych i budowania
pozytywnego wizerunku Klubu w przestrzeni publicznej i mediach społecznościowych.
Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych (w tym imienia i nazwiska)
mojego dziecka/podopiecznego poprzez zamieszczenie ich na stronie internetowej Klubu w związku z
użyciem wizerunku mojego dziecka/podopiecznego.

_________________________________________
podpis rodzica/opiekuna prawnego dziecka

