Oświadczenie dotyczące danych osobowych
PROSZĘ ZAZNACZYĆ „X”
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka/podopiecznego. Zgoda obejmuje
nieodpłatne wykorzystanie, utrwalenie, obróbkę i powielanie zdjęć i filmów wykonanych podczas wszelkich
zajęć, imprez, wyjazdów, zawodów, zgrupowań. Celem ww. działań jest promocja Klubu Karate Kyokushin
Nintai. Zgromadzone materiały mogą być wykorzystane w szczególności: na stronie internetowej
www.karate-nintai.pl, w mediach społecznościowych tj. Facebook, Instagram, YouTube, we wszystkich
materiałach promocyjnych wydawanych przez Klub oraz mediach relacjonujących ww. wydarzenia ( zgodnie z
Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. tekst jednolity z dnia 5 kwietnia 2017
r. poz. 880, poz. 1089, poz.60 i z 2018 r. poz.60)

Oświadczam że zapoznałem/am się z poniższą klauzulą informacyjną:
W związku z przekazaniem nam Pani/Pana danych osobowych/ danych osobowych dziecka/podopiecznego, zgodnie
z obowiązującymi przepisami, dotyczącymi ochrony danych osobowych informuję że:
1. Administratorem danych wskazanych we wszystkich dokumentach gromadzonych na potrzeby
prowadzenia zajęć oraz wszelkich imprez/wyjazdów/zgrupowań jest Klub Karate Kyokushin Nintai z
siedzibą w Zgierzu (95-100) przy ul. Spacerowej 19/1, NIP: 7322184015 REGON: 366983690 wpisany do
Ewidencji klubów sportowych. Prezesem i osobą reprezentującą Klub jest Łukasz Buhl.
2. Celem zbierania danych jest:
a. Realizacja procedury uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez Klub
b. Promocja Klubu Karate Kyokushin Nintai ( w szczególności w: mediach, Internecie, wydawnictwach
promocyjnych, kampaniach reklamowych)
c. Zapewnienie prawidłowego podejścia treningowego
3. Przysługujące prawa:
a. Dostęp do swoich danych, danych dziecka/podopiecznego oraz ich sprostowanie
b. Prawo sprzeciwu zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych osobowych.
c. Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
d. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
4. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich nie podanie będzie skutkowało brakiem możliwości
uczestnictwa w organizowanych przez klub zajęciach i wydarzeniach.
5. Przekazane dane mogą zostać przekazane innym podmiotom. Dane w zakresie wizerunku po wcześniejszej
konsultacji z opiekunem/pełnoprawnym uczestnikiem zajęć mogą zostać przekazane firmom
wykonującym materiały i gadżety promocyjne na zlecenie Klubu. Dane w zakresie wizerunku oraz
personaliów: imienia, nazwiska, wieku, miejscowości zamieszkania, nazwa placówki oświatowej mogą być
upubliczniane w sposób tradycyjny, w mediach i elektronicznie ( w tym: www.karate-nintai.pl, media
społecznościowe: oficjalny profil Klubu na fb oraz Instagramie)
6. Udostępnione dane nie będą podlegały profilowaniu, Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać
danych osobowych do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
7. Dane osobowe będą przechowywane przez cały okres członkostwa w Klubie oraz 1 Rok po
rezygnacji/pozbawieniu praw członka Klubu Karate Kyokushin Nintai.
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