
Szanowni Państwo 

W związku z faktem, że od 25 maja 2018 r. weszło w życie  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27.04.2016 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 (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub 

„Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”, nasze Stowarzyszenie zobowiązane jest do dostosowania wewnętrznych 

procedur przetwarzania danych osobowych oraz ich zabezpieczania do nowych wymogów prawnych. Jednym z nich jest 

nałożony na Administratora danych osobowych obowiązek informacyjny, spełniamy go więc niniejszym w odniesieniu do 

osób, które są zarejestrowane w bazie danych Stowarzyszenia Połączeni Tańcem. 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 

04.05.2016) informuję, iż: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Połączeni Tańcem, z siedzibą w Zdzieszowicach, ul. 

Wigury 29  

2) Pani/Pana dane osobowe (tj. imię i nazwisko, data urodzenia, PESEL, adres zamieszkania, imiona rodziców lub 

opiekunów, telefon rodziców lub opiekunów, adresy e-mail, wizerunek) przetwarzane będą w celu prowadzenia Turnieju 

Sprawny Dzieciak na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w zakresie: 

- monitorowania uczestnictwa; 

- monitorowania płatności; 

- uczestnictwa w konkursie rysunkowym; 

- prezentowania dokonań uczestników na koncertach, prezentacjach, wystawach itp.; 

- udzielania odpowiedzi na Państwa pytania i reklamacje.  

3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na 

podstawie przepisów prawa: 

- podmioty przetwarzające dane w naszym imieniu, uczestniczące w wykonywaniu naszych czynności; 

- podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki) w celu dokonania ewentualnych zwrotów na Państwa rzecz lub w 

celu zapewnienia działania usługi polecenia zapłaty;  

4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania usunięcia z bazy danych lub ustania zasadności 

przetwarzania; 

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych; 

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego; 

7) podanie danych osobowych jest dobrowolne. 

Aby móc prowadzić bieżącą działalność, polegającą m.in. na przeprowadzeniu Turnieju Sprawny Dzieciak i konkursu 

rysunkowego, monitorowaniu płatności, prezentowaniu dokonań uczestników na koncertach, prezentacjach, wystawach 

itp., prosimy o podpisanie poniższego pisma o treści: 

„Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 

119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych dziecka w zakresie uczestnictwa 

w Turnieju Sprawny Dzieciak, w tym promowania działalności poprzez strony www, profil FB,  przekazywanie informacji 

mediom lokalnym i ogólnopolskim. 

 Oświadczam również, że podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne oraz, że zapoznałam się/zapoznałem się 

z klauzulą informacyjną, w której zostało opisane moje prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, 

usunięcia. 

Zgadzam się na przetwarzanie przez Stowarzyszenie Połączeni Tańcem moich danych osobowych oraz danych dziecka w 

celach otrzymywania powiadomień o charakterze informacyjnym  

 

 

 

W imieniu małoletniego: ……………………………………………………  ………………………………………………...... 

                                                     (imię nazwisko)                                                                    (data, podpis opiekuna) 

 

 
 

 

 

 

 

 


