
OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA
dla rodziców/opiekunów prawnych w związku z zawarciem umowy

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej: RODO – pragniemy poinformować, że: 

1) ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka  danych  osobowych jest  Mazowiecka Akademia
Karate  z siedzibą  w  Warszawie,  ul.  Dworkowa  13A lok.  11,  05-077  Warszawa,  wpisana  do rejestru
stowarzyszeń , innych organizacji społecznych  i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych
zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st.
Warszawy  w Warszawie,  XIII  Wydział  Gospodarczy  Krajowego  Rejestru  Sądowego  pod  numerem:
0000468469, posiadająca NIP 8222004161, REGON:147010674.

2) INSPEKTOR DANYCH OSOBOWYCH

Kontakt  z  naszym  Inspektorem  Danych  Osobowych  jest  możliwy  pod  adresem  e-mail:
karatewesola@wp.pl 

3) CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Przetwarzanie Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka danych osobowych przez Administratora danych jest
niezbędne dla osiągnięcia jednego lub więcej następujących celów: 
a) wykonywania  obowiązków  wynikających  z  prowadzenia  przez  Stowarzyszenie  zajęć  z  zakresu

kultury fizycznej, 
b) wykonywania  obowiązków  dydaktycznych,  wychowawczych  i  opiekuńczych  oraz  prowadzenia

dokumentacji Mazowieckiej Akademii Karate,
c) wykonywania  obowiązków  wynikających  z  organizacji  przez  Stowarzyszenie  obozów

wypoczynkowych oraz uczestnictwa w turniejach, 

d) celach informacyjnych dotyczących prowadzonej przez Stowarzyszenie działalności gospodarczej.

e) wykonywania przez Stowarzyszenie obowiązków wynikających ze Statutu

4) ŹRÓDŁO POZYSKANIA DANYCH OSOBOWYCH

Pani/Pana dane osobowe oraz Pani/Pana dziecka Stowarzyszenie pozyskało bezpośrednio od Pani/Pana
na podstawie złożenia przez Pana/Panią deklaracji członkowskiej w Stowarzyszeniu, jak również karty
kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku (w przypadku wyjazdów/obozów letnich lub zimowych).

5) OBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka dane osobowe mogą zostać przekazane lub ujawnione: 
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a) pracownikom  lub  współpracownikom  Stowarzyszenia,  w  tym  nauczycielom,  instruktorom  zajęć,
opiekunom, pielęgniarkom, którzy są uprawnieni do przetwarzania danych osobowych na podstawie
upoważnień lub umów powierzenia przetwarzania danych osobowych; 

b) podmiotom  zewnętrznym,  którym  Administrator  powierzył  przetwarzanie  danych  na  podstawie
umowy, a które to podmioty świadczą określone usługi na rzecz Administratora związane z celami
Stowarzyszenia wskazanymi w pkt. 3;

c) podmiotom  zewnętrznym,  którym  Administrator  powierzył  przetwarzanie  danych  w  związku  z
udziałem Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka w wyjazdach, turniejach lub innych wydarzeniach, w
których bierze udział Mazowiecka Akademia Karate lub jej członkowie.

Osoby zainteresowane pozyskaniem informacji  na temat podmiotów, którym zostały udostępnione ich
dane osobowe, powinny skontaktować się w tej sprawie z Inspektorem Danych Osobowych Mazowieckiej
Akademii Karate.

Przekazywanie i ujawnianie danych osobowych podmiotom wskazanym powyżej będzie miało miejsce w
takim zakresie, w jakim będzie to niezbędne dla celów przetwarzania danych osobowych wskazanych w
pkt. 3 powyżej. 

6) PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Przetwarzanie  Pana/Pani  oraz  Pani/Pana  dziecka  danych  osobowych  następuje,  w  zależności  od
wykonywanych czynności, na następujących podstawach: 

a) wyrażonej przez Panią/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit „a” RODO);
b) wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. „c” RODO); 
c) realizowanie  prawnie  uzasadnionego  interesu  Stowarzyszenia,  tj.  m.in.  dochodzenia  roszczeń  z

tytułu prowadzonej działalności gospodarczej (art. 6 ust. 1 lit. „f” RODO). 

7) OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Pani/Pana  oraz  Pani/Pana  dziecka  dane  osobowe  będą  przechowywane  przez  okres  niezbędny  do
wykonania  przez  Stowarzyszenie  zadań  wskazanych  w  pkt.  3,  a  po  tym  czasie  przez  okres  czasu
odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie może podnosić Stowarzyszenie i jakie mogą być
podnoszone wobec Stowarzyszenia. 

Jeśli  Pani/Pana  oraz  Pani/Pana  dziecka  dane  osobowe  będą  przetwarzane  w  celu  wypełnienia
obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,  dane osobowe będą przechowywane przez czas
niezbędny do wypełnienia tego obowiązku, co wynika z m.in. konieczności ich przechowywania do ewent.
kontroli przez: Urząd Miasta St. W-wy Biuro Sportu i Rekreacji, PZKT, czy inne organy mające prawo
kontroli dokumentacji klubu sportowego działającego jako Stowarzyszenie.

Dane przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu wycofania przez Panią/Pana tej
zgody. 

Jeśli  Pani/Pana  oraz  Pani/Pana  dziecka  dane  osobowe  będą  przetwarzane  na  podstawie  prawnie
uzasadnionego  interesu  administratora,  gdy  podstawą  tego  przetwarzania  jest  wykonanie  umowy
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zawartej przez Pana/Panią ze Stowarzyszeniem, dane będą przetwarzane do czasu wypełnienia prawnie
uzasadnionego interesu stanowiącego podstawę tego przetwarzania. 

Jeśli  Pani/Pana  dane  osobowe  będą  przetwarzane  na  podstawie  prawnie  uzasadnionego  interesu
Administratora, gdy podstawą tego przetwarzania jest marketing bezpośredni swoich produktów i usług,
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu. 

8) PRAWA PRZYSŁUGUJĄCE WZGLĘDEM DANYCH OSOBOWYCH

Posiada  Pani/Pan  prawo  dostępu  do  treści  swoich  danych  oraz  Pani/Pana  dziecka  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 (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie
zgody przed jej cofnięciem.

9) PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI

Ma  Pani/Pan  prawo  wniesienia  skargi  do  Prezesa  Urzędu  Ochrony  Danych  Osobowych  gdy  uzna
Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka dotyczących narusza
przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

10) DOBROWOLNOŚĆ PRZEKAZANIA DANYCH

Podanie  przez  Panią/Pana  oraz  Pani/Pana  dziecka  danych  osobowych  jest  dobrowolne  lecz  jest
niezbędne do realizowania przez Stowarzyszenie celów wskazanych w pkt. 3. W przypadku niepodania
danych osobowych realizacja zadań wskazanych w pkt. 3 nie będzie możliwa.

11) PRZETWARZANIE DANYCH W SPOSÓB ZAUTOMATYZOWANY
Pani/Pana  dane  nie  będą  przetwarzane  w  sposób  zautomatyzowany,  w  tym  również  w  formie
profilowania. 

 ....................................................................................
data i czytelny podpis Rodzica/Opiekuna Prawnego
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