
KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 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 (RODO), w 
przypadku zbierania danych od osoby, której te dane dotyczą, informuję że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest PTS JANOSIK z siedzibą ul. GRAŻYŃSKIEGO 
40C 43- 300 BIELSKO-BIAŁA NIP : 5472143962 REGON:243024469. Administrator nie powołał 
Inspektora Ochrony Danych Osobowych. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych 
prosimy o kontakt pod nr tel. 500 222 493 lub pod adresem emaiL: 
sportowepolkolonie2020@gmail.com.
2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji czynności związanych z działalnością klubową 
związaną z przygotowaniem i przeprowadzeniem wypoczynku zwanego SPORTOWE PÓŁKOLONIE 
SIERPIEŃ 2020 – na podstawie art. 6 ust 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. a) RODO  (na podstawie zgody)
3. Podanie danych ma charakter dobrowolny, niepodanie danych osobowych w zakresie wskazanym 
przez Administratora może jednak skutkować brakiem możliwości uczestnictwa w działalności 
klubowej i wypoczynku SPORTOWE PÓŁKOLONIE SIERPIEŃ 2020. Zapewniamy również 
Państwa, że dane nie będą sprzedawane lub w inny sposób przekazywane innym podmiotom do celów 
komercyjnych, chyba, że osoba, której dane dotyczą udzieli na to zgody.
4. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania przez Państwa zgody, nie 
dłużej jednak niż przez okres niezbędny do realizacji celu wskazanego w pkt 2, a następnie zostaną 
niezwłocznie zniszczone.
5. Do Państwa danych osobowych, mogę mieć dostęp podmioty i organy upoważnione do 
przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, jak również  nasze podmioty 
przetwarzające, jak: kancelaria prawna, biuro podatkowe, firmy windykacyjne i ubezpieczeniowe, 
dostawcy, firmy kurierskie i transportowe, podmioty organizujące zawody, obozy sportowe lub 
zgrupowania sportowe, Polskie Związki Sportowe, tylko i wyłącznie w celu przygotowania i realizacji 
wypoczynku zwanego SPORTOWE PÓŁKOLONIE SIERPIEŃ 2020.
6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do 
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do PUODO (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), 
gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy 
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
9. 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.


