
ZASADY PRETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ 

KLUB SPORTOWY GAZELA 
 

Klub Sportowy GAZELA (dalej: „Klub”), jako administrator danych osobowych, poniżej 

przekazuje informacje o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz 

danych osobowych Pani/Pana dziecka, wymagane przez Rozporządzenie 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 danych) [Dz. U. UE.L.2016.119.1, powołane rozporządzenia zwane 

dalej RODO]. 

 

Administrator 

danych osobowych 

Administratorem danych osobowych  jest Klub Sportowy GAZELA 

(dalej: “Administrator”) z siedzibą w Warszawie, wpisany do 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000552058. 

Dane 

kontaktowe 

Administratora 

Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych 

Osobowych. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych 

oraz w celu realizacji Państwa praw mogących z tego wynikać 

należy kontaktować się: 

➢ telefonicznie pod numerem: 691 254 044 

➢ za pomocą poczty e-mail: ksgazela@gmail.com 

➢ listownie lub osobiście w siedzibie Klubu pod adresem:  

ul. Myśliborska 98B/68, Warszawa 03 – 185 

Cele przetwarzania 

danych 

Państwa dane osobowe oraz dane osobowe Pani/Pana dziecka są 

przetwarzane w następujących celach oraz na podstawie 

następujących podstaw prawnych: 

 

➢ wykonanie obowiązków prawnych z tytułu prowadzonej 

działalności [art. 6 ust. 1 lit. c) RODO]; 

 
➢ ochrona żywotnych interesów Pani/Pana dziecka  

[art. 6 ust. 1 lit.d) RODO]; 

 
➢ realizacja prawnie uzasadnionego interesu  Administratora  

[art. 6 ust. 1 lit. f) RODO]; 

 
➢ zgoda na przetwarzanie danych osobowych - w przypadku 

zgody na rozpowszechnianie wizerunku Pani/Pana dziecka 

na portalach społecznościowych [art. 6 ust. 1 lit. a) RODO] 



Kategorie 

odbiorców danych 

osobowych 

Odbiorcami Państwa danych  osobowych  oraz  danych  osobowych 

Pani/Pana dziecka  mogą  być  podmioty  z  następujących kategorii: 

➢ osoby upoważnione do ich otrzymania na podstawie 

obowiązujących przepisów prwanych np. sądy, organy władzy 

publicznej itp.; 

➢ współpracownicy i pracownicy Administratora; 

➢ osoby świadczące na rzecz Administratora pracę lub usługi: 

✓ z zakresu sprawowania opieki nad dziećmi, 

✓ instruktorskie i trenerskie, 

✓ marketingowe, drukarskie i archiwizacyjne, 

✓ administracyjne, biurowe i prawne, 

✓ informatyczne, telekomunikacyjne i nowych technologii, 

✓ księgowo-finansowe i podatkowe, 

✓ opieki zdrowotnej, 

✓ bankowe, ubezpieczeniowe, płatnicze, 

➢ w przypadku danych osobowych dotyczących rozpowszechniania 

wizerunku Pani/Pana dziecka (utrwalonego na zdjęciach i filmach z 

zajęć, obozów, zawodów itp.) - podmioty prowadzące serwisy 

mediów społecznościowych, takie jak Facebook, Instagram, Twitter. 

Przekazywanie 

danych osobowych 

poza Europejski 

Obszar 

Gospodarczy 

Z racji, że serwery podmiotów prowadzących serwisy mediów 

społecznościowych mogą znajdować się poza państwami 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego Administrator może 

przekazywać dane osobowe dotyczące wizerunku Pani/Pana dziecka 

(utrwalonego na zdjęciach i filmach   

z zajęć, obozów, zawodów itp.) do takich państw. 

Facebook (w tym Instagram), Google (w tym YouTube, Google+) oraz 

Twitter przystąpiły do porozumienia w sprawie Tarczy Prywatności 

UE-USA, a zgodnie z  decyzją Komisji  Europejskiej  z dnia 12 lipca 

2016 r. IP/16/216 przekazywanie danych osobowych do podmiotów 

z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, które przystąpiły do ww. 

porozumienia, zapewnia odpowiedni stopień ochrony danych 

osobowych, zgodnie z art. 45 RODO. 

Przysługuje Państwu możliwość uzyskania kopii danych osobowych 

przekazanych poza Europejski Obszar Gospodarczy. Instrukcje 

dotyczące. uzyskania kopii z portali, których bazy danych znajdują się 

poza Europejskim Obszarem Gospodarczym znajdą Państwo poniżej: 

Facebook – https://www.facebook.com/help/212802592074644 

Google –https://support.google.com/accounts/answer/3024190?hl=pl 

Twitter - https://help.twitter.com/en/managing-your- account/how-to-

download-yourtwitter-archive 



Okres 

przechowywania 

danych osobowych 

Państwa dane osobowe oraz dane osobowe Pani/Pana dziecka 

będą przechowywane przez okres niezbędny realizacji 

wskazanych wyżej celów przetwarzania danych. Przy ustalaniu 

niezbędnego okresu przechowywania danych osobowych 

Administrator brać będzie pod uwagę następujące kryteria: 

➢ wygaśnięcie ciążących na Administratorze obowiązków 

wynikających z przepisów  prawa, 

➢  zgłoszenie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. 

Przysługujące 

prawa 

Mają Państwo prawo do: 
 
➢ dostępu do swoich danych osobowych oraz danych osobowych 

Pani/Pana dziecka (art. 15 RODO), ich sprostowania (art. 16 

RODO), usunięcia (art. 17 RODO), jak również ograniczenia 

przetwarzania (art. 18     RODO); 

➢ wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych 

osobowych oraz danych Pani/Pana dziecka (art. 21 RODO); 

➢ cofnięcia w dowolnym momencie zgody dotyczącej 

rozpowszechniania wizerunku Pani/Pana dziecka – bez wpływu 

na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej cofnięciem [art. 13 ust. 2 lit. c) RODO]; 

➢  do przenoszenia swoich danych osobowych (art. 20 RODO); 

➢  wnieść  skargę  do  organu  nadzorczego (art. 77 RODO). 

Zautomatyzowane 

podejmowanie 

decyzji 

Administrator nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji. 

Dobrowolność 

podania danych 

osobowych oraz 

konsekwencje 

odmowy ich podania. 

Podanie danych osobowych Państwa oraz danych osobowych 

Pani/Pana dziecka jest dobrowolne, niemniej jednak niezbędne do 

wykonywania przez Administratora działalności szkoleniowej, 

wychowawczej i opiekuńczej, a tym samym uczestnictwa w zajęciach, 

zawodach, obozach itp. 

Odmowa podanie danych osobowych uniemożliwia wykonywanie 

działalności przez Administratora.  

 


