
Oświadczenie dotyczące
wyrażenia zgody na przetwarzanie danych

osobowych osoby niepełnoletniej przez
Klub Karate Kyokushin Skała

                     

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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 ) – dalej: RODO, 
informujemy, iż: 
1. Administratorem danych osobowych Pani/Pana dziecka jest Klub Karate Kyokushin Skała, z siedzibą w 

miejscowości Świńczów 77, 32-043 Skała, REGON 382905073, wpisany do Ewidencji Stowarzyszeń Kultury
Fizycznej nieprowadzących działalności gospodarczej przez Starostę Krakowskiego pod nr SKFnpdzg.68 
(zwany dalej „Klubem” oraz „Administratorem”).

2. Administrator nie powołał inspektora ochrony danych osobowych.
3. Przetwarzamy dane osobowe Pani/Pana dziecka w zakresie:

a) Imię, nazwisko, numer kontaktowy.
b) Zdjęcia i materiały filmowe zawierające wizerunek dziecka, zarejestrowane podczas zajęć, egzaminów, 

zawodów itp. prowadzonych w Klubie udostępnione na stronie internetowej Klubu, profilach 
internetowych zarządzanych przez Klub, oraz w materiałach promocyjnych.

4. Dane osobowe dziecka, w tym wizerunek będą przetwarzane i udostępniane wyłącznie w celu promocji 
działalności statutowej Klubu oraz informacji w zakresie zajęć, wyjazdów, egzaminów, zawodów 
prowadzonych przez Klub, a także w celu ewidencji uczestnictwa w zajęciach.

5. Dane osobowe oraz wizerunek dziecka nie będą przekazywane, odsprzedawane innym podmiotom, w tym 
państwom trzecim.

6. Pozyskane od Pani/Pana dane osobowe dziecka mogą zostać przekazane organom lub podmiotom publicznym
uprawionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. sądom, organom 
ścigania lub instytucjom państwowym jeśli wystąpią z takim żądaniem w oparciu o stosowaną podstawę 
prawną.

7. Dane osobowe oraz wizerunek dziecka będą przechowywane przez okres uczestniczenia w zajęciach 
organizowanych w ramach Klubu, a także po ich zakończeniu do momentu wykonania obowiązków 
wynikających z przepisów prawa.

8. Konsekwencją niepodania danych osobowych dziecka będzie brak możliwości uczestnictwa w 
organizowanych zajęciach.

9. Dane osobowe dziecka nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie 
profilowania.

Ponadto informujemy, że ma Pani/Pan prawo do:
 Dostępu do danych osobowych dziecka,
 Żądania sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych 

danych,
 Żądania usunięcia danych osobowych, w szczególności w przypadku cofnięcia przez Panią/Pana zgody 

na ich przetwarzanie, gdy nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
 Żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 Przenoszenia danych osobowych, 
 Wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa 

Urzędu ochrony Danych Osobowych.
……………………………………………………………………………………………

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Ja, niżej podpisana/ny , rodzic/opiekun prawny wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego 

dziecka (imię i nazwisko dziecka).……………………………………………….w podanym wyżej zakresie.

………………………………..                                                       ……………………………………………
Miejscowość,  data                                                                          Czytelny odpis rodzica/opiekuna prawnego


