Szanowni Państwo
Zgodnie z Art. 13 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)
Realizując obowiązki wynikające z nowych przepisów uprzejmie Informujemy, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Prezes Klubu Sportowego „Kejza Team”
Rybnik z siedzibą w 44-217 Rybnik przy ul. Orzepowickiej 20 B/40.
Można się z nami skontaktować tel.: 575 510 005, e-mail: kejzateamrybnik@gmail.com lub
bezpośrednio w lokalizacji klubu przy ul. Grunwaldzkiej 46 w Rybniku.
2. Państwa dane uzyskaliśmy realizując zadania statutowe, podczas naboru do klubu, na
podstawie deklaracji członkowskich, podczas zawierania umów, bądź w wyniku prowadzonej
korespondencji są to:
- imię i nazwisko
- data urodzenia
- miejsce zamieszkania
- numer telefonu/e-mail
- szkoła
- ważne informacje
- numer PESEL
- numer rachunku bankowego
- NIP, REGON
- nazwa, seria i numer dokumentu tożsamości
3. Powyższe dane są nam niezbędne do (Art. 6 ust. 1 b RODO):
- realizacji zadań ustawowo nałożonych na kluby sportowe,
- zawarcia i realizacji łączącej nas umowy, w tym dokonywania rozliczeń w czasie trwania
umowy lub do ich zakończenia.
4. Bez tych danych nie moglibyśmy wykonywać obowiązków prawnych ciążących na nas na
podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa (Art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO) np. w
celu:
- stosowania przepisów podatkowych, ubezpieczeń społecznych czy z zakresu rachunkowości
dotyczących m.in. wystawiania i przechowywania faktur VAT oraz innych dokumentów
księgowych,
- spełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych wynikających z prawa Unii Europejskiej
lub prawa polskiego.
Nie moglibyśmy realizować również prawnie uzasadnionych interesów administratora (Art. 6
ust.1 f RODO), np. w celu:
- ustalenia, dochodzenia i egzekucji roszczeń (m.in. procesy windykacyjne, sprzedaż
wierzytelności, zawiadamiania właściwych organów),
- odpowiedzi na Państwa pytania, wnioski, skargi,
- wsparcia obsługi.
Dane te przetwarzamy w czasie realizacji zadań publicznych, obowiązywania umów oraz po
ich zakończeniu w okresie niezbędnym do rozliczeń podatkowych, wygaśnięcia roszczeń itp. o
ile przepisy nie nakazują nam wcześniejszego usunięcia danych.
5. Państwa dane osobowe będą przekazane odbiorcom trzecim jeśli będziemy mieli ku temu
podstawę prawną w szczególności :
- Organom państwowym (np. Ministerstwu Sportu i Turystyki, Polskiemu Związkowi Judo,
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organizacjom sportowym, Jednostkom Samorządu Terytorialnego, Prokuraturze, Sądom,
Policji, Urzędowi Ochrony Danych Osobowych),
- innym administratorom (np. kurierowi dostarczającemu Państwu umowę z nami,
partnerom dostarczającym usługi bezpośrednio Państwu – w celach rozliczeniowych).
Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w zakresie, w jakim są one udostępniane
publicznie na naszych stronach internetowych w postaci imienia i nazwiska oraz wizerunku
(wyniki zawodów, ranking klubowy, relacje z akcji szkoleniowych i innych przedsięwzięć K.S.
„Kejza Team”).
Posiadają Państwo prawo do:
- żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
- wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
- przenoszenia danych,
- wniesienia skargi do organu nadzorczego,
- cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i
organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym
zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem
czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli
uznacie Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.
Z Poważaniem
Artur Kejza – Prezes Klubu

