Informacja o przetwarzaniu Państwa danych osobowych

W dniu 25 maja 2018 r. zaczęły obowiązywać przepisy Rozporządzenia o ochronie
danych osobowych (RODO). Jest to rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii
Europejskiej, mające na celu ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie
Unii Europejskiej.
Zmiana przepisów we wskazanych obszarze nie wymaga Państwa zaangażowania
tj. kontaktu osobistego, telefonicznego bądź pisemnego z Uczniowskim Klubem Judo 225
(dalej „Klub” lub „UKS”). Niemniej zależy nam na tym, abyście Państwo otrzymali wszelkie
niezbędne informacje wynikające z RODO, a więc o tym, w jaki sposób przetwarzamy
i chronimy Państwa dane osobowe.
Administratorem Państwa danych osobowych jest Uczniowski Klub Judo 225 z siedzibą
w Warszawie, ul. Brożka 15, kod pocztowy 01-451. Można się z nami skontaktować
telefonicznie pod nr + 48 608 517 015, pod adresem mail: kontakt@judo225.pl lub
bezpośrednio w siedzibie Klubu.
Dbamy o to, aby dane te były odpowiednio zabezpieczone, a ich przetwarzanie było
rzetelne i zgodne z przepisami. Chcielibyśmy zapewnić, że w swoim postepowaniu kierujemy
się przepisami prawa regulującymi zasady ochrony danych osobowych. Rozwiązania dotyczące
ochrony danych osobowych stosowane w naszej organizacji odpowiadają najwyższym
standardom bezpieczeństwa informacji.
Dlaczego przetwarzamy i jak Państwa dane osobowe?
Państwa dane uzyskaliśmy podczas przyjmowania w poczet członków UKS. Są to:
 nazwisko i imiona,
 data urodzenia,
 adres zamieszkania i adres korespondencyjny,
 numer kontaktowy oraz adres e-mail,
Powyższe dane są nam niezbędne do (art. 6 ust. 1 b RODO):
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 realizacji zadań ustawowo nałożonych na uczniowskie kluby sportowe,
 realizacji zadań statutowych Klubu.
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
Realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 f RODO), np. w celu:
 odpowiedzi na Państwa pytania, wnioski, skargi,
 wsparcia obsługi.
Dane te przetwarzamy w czasie realizacji zadań publicznych, członkostwa w Klubie,
obowiązywania umów oraz po ich zakończeniu w okresie niezbędnym do rozliczeń
podatkowych, wygaśnięcia roszczeń itp. o ile przepisy nie nakazują nam wcześniejszego
usunięcia danych.
Proszę pamiętać, że mają Państwo prawo w każdej chwili wycofać udzieloną zgodę.
Niemniej podanie danych osobowych było dobrowolne, ale niezbędne do uzyskania
członkostwa w Klubie, udzielenia wyjaśnień, prowadzenia korespondencji bądź realizacji
zadań publicznych.
Komu przekażemy państwa dane?
Przekażemy je odbiorcom trzecim, jeśli będziemy mieli ku temu odpowiednią podstawę
prawną w szczególności:
 Organom państwowym (np. Ministrowi Sportu i Turystyki, Jednostkom Samorządu
terytorialnego, Prokuraturze, Policji, Sądom, Generalnemu Inspektorowi Ochrony
Danych Osobowych, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów itp.),
 Partnerom działającym na nasze zlecenie,
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 Innym administratorom (np. kurierowi dostarczającemu Państwu umowę z nami,
partnerom dostarczającym usługi bezpośrednio Państwu - w celach rozliczeniowych).
Jakie prawa przysługują Państwu w związku z przetwarzaniem danych osobowych?
 Prawo do sprostowania danych - czyli poprawienia danych osobowych, gdy są one
błędne, uległy zmianie lub zdezaktualizowały się.
 Prawo do częściowego lub całkowitego usunięcia danych („prawo do bycia
zapomnianym”) - czyli usunięcia danych, które przetwarzane są bez uzasadnionych
podstaw prawnych.
 Prawo do ograniczenia przetwarzania danych - czyli ograniczenia przetwarzania
danych wyłącznie do ich przechowywania.
 Prawo dostępu do danych - czyli uzyskania informacji o celu i sposobie przetwarzania
Państwa danych osobowych oraz kopii danych.
 Prawo do przenoszenia danych - czyli uzyskania swoich danych osobowych, które nam
przekazaliście lub wskazania innego administratora, któremu powinniśmy je
przekazać, o ile będzie to technicznie możliwe.
 Prawo do sprzeciwu - mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec
przetwarzania danych w szczególnych sytuacjach, jeśli przetwarzamy je w prawnie
uzasadnionym interesie lub interesie publicznym. Zaprzestaniemy przetwarzania
danych w tych celach, o ile nie będą istniały inne, przeważające prawnie uzasadnione
podstawy przetwarzania.
 Prawo do wycofania zgody - mogą Państwo w dowolnej chwili wycofać każdą zgodę,
którą Państwo wyrazili. Od złożenia takiej dyspozycji nie będziemy już przetwarzać
danych we wskazanym przez Państwa celu. Proszę jednak pamiętać, że do czasu
wycofania zgody mamy prawo przetwarzać Państwa dane.
Zakres tych praw oraz sytuacje kiedy można z nich korzystać, uzależnione są od
przepisów prawa.
Mogą Państwo realizować swoje prawa, w tym w każdej sprawie dotyczącej naruszenia
Państwa praw, składając wniosek za pośrednictwem dowolnego kanału komunikacyjnego:
 wysyłając e-mail na adres: kontakt@judo225.pl
 telefonicznie pod numerem: + 48 608 517 015
 wysyłając na adres siedziby: ul. Brożka 16, 01-451 Warszawa
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Informujemy również, że 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 również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, jeśli uznacie Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza
przepisy prawa.
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