INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ
Zabrzański Klub Karate Kyokushinkai W ZABRZU.
Informacje zawarte w niniejszym dokumencie dotyczą przetwarzania przez Zabrzański Klub Karate
Kyokushinkai z siedzibą w Zabrzu 41-800, ul. Klimasa 2/6 danych osobowych członków w związku z
przyjęciem do klubu. Przekazywane informacje są zgodne z unijnymi przepisami dotyczącymi
przetwarzania danych osobowych (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
– tzw. RODO).
Administrator danych i dane kontaktowe
Administratorem danych jest Zabrzański Klub Karate Kyokushinkai w Zabrzu
Dane kontaktowe do Zabrzańskiego Klubu Karate Kyokushinkai: kontakt@karatezabrze.pl
Cele przetwarzania danych osobowych
Dane osobowe członków Zabrzańskiego Klubu Karate Kyokushinkai są przetwarzane dla potrzeb
związanych z postępowaniem rekrutacyjnym do klubu, dla potrzeb związanych z reprezentowaniem
klubu na zawodach sportowych, dla potrzeb związanych z egzaminami na stopnie -kyu, dla potrzeb
związanych z prezentowaniem sukcesów w mediach. Podanie danych osobowych jest dobrowolne,
jednak niepodanie danych oznaczonych jako niezbędne uniemożliwi zapisanie osoby do
Zabrzańskiego Klubu Karate Kyokushinkai.
Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
Podstawami prawnymi przetwarzania danych są: 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), w szczególności art. 6 pkt 1lit. c.
tego rozporządzenia ustanawiający ogólne zasady zgodności przetwarzania danych.
Odbiorcy danych
Zgodnie z definicją „odbiorcy”, umieszczoną w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych,
wymienioną w art. 4 pkt 9, Zabrzański Klub Karate Kyokushinkai informuje uczestników, że dane
osobowe w trakcie ich przetwarzania mogą być ujawniane następującym kategoriom odbiorców:
organom publicznym, które mogą otrzymywać dane w przypadkach innych niż w ramach konkretnego
postępowania prowadzonego zgodnie z prawem Unii lub prawem polskim.
Okresy przechowywania danych
Dane osobowe są przechowywane:
 w przypadku gromadzenia danych osobowych na potrzeby związane z postępowaniem
rekrutacyjnym w Zabrzańskim Klubie Karate Kyokushinkai. (podstawa prawna: art. 6 ust. 1
lit. c RODO):
 w przypadku gromadzenia danych osobowych w celu wypełniania obowiązków wynikających
z przepisów prawa lub w związku z realizacją zadań w interesie publicznym (podstawa
prawna: art. 6 ust. 1 lit. e) przez okres realizacji obowiązków i zadań wynikających z
poszczególnych przepisów prawa; dane będą przechowywane nie dłużej niż w okresie pięciu
lat
 w przypadku przetwarzania danych osobowych w celach wypełniania obowiązków
Zabrzańskiego Klubu Karate Kyokushinkai (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) dane będą
przechowywane nie dłużej niż w okresie pięciu lat.
 w przypadku gromadzenia danych osobowych na podstawie zgody (podstawa prawna: art. 6
ust. 1 lit. a lub f RODO): od momentu wyrażenia zgody na przetwarzanie danych nią objętych,
do momentu realizacji wniosku o wycofanie tej zgody, w przypadku jej wycofania, lub do
momentu odnotowania sprzeciwu.

