
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W KLUBIE 

SPORTOWY TĘCZA-SPOŁEM 

Realizując obowiązek wynikający z przepisów art. 13 rozporządzenia 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), informujemy że: 

Administratorem danych osobowych jest Klub Sportowy Tęcza-SPOŁEM, z siedzibą przy ul. 

Zagnańskiej 110,  25-560 Kielce, tel.  041 331-56-94. 

W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych jak również przysługujących 

opiekunom prawnym praw związanych z przetwarzaniem danych można kontaktować się  

z inspektorem ochrony danych: telefonicznie pod nr.  041 331-56-94, poprzez adres e-mail: 

teczaspolem@o2.pl 

Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na podstawie przepisów art. 6 ust.1 pkt. 

c w/w Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (RODO), w celu realizacji zadań 

związanych prowadzeniem Klubu Sportowego Tęcza SPOŁEM i jego działań statutowych. 

Administrator danych informuje, że: 

przetwarzane przez Klub Sportowy Tęcza-SPOŁEM  dane osobowe członków oraz kandydatów 

na członków Klubu Sportowego Tęcza-SPOŁEM  pochodzą wyłącznie od osób, których dotyczą; 

przetwarzane przez Klub Sportowy Tęcza-SPOŁEM dane osobowe uczestników zawodów 

sportowych, które organizuje Klub Sportowy Tęcza-SPOŁEM,  pochodzą wyłącznie od osób, 

których dotyczą; 

podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do uzyskania i zachowania 

członkostwa w Klubie Sportowym Tęcza-SPOŁEM. Niepodanie danych osobowych 

uniemożliwia uzyskanie członkostwa. Żądanie ograniczenia przetwarzania danych osobowych 

albo ich usunięcia jest równoznaczne z rezygnacją z ubiegania się o członkostwo albo  

z wystąpieniem z Klub Sportowy Tęcza-SPOŁEM; 

dane osobowe nie są przetwarzane w formie profilowania analitycznego, sprzedażowego ani 

też jakichkolwiek pomiarów i nie są przekazywane żadnym innym podmiotom; 

przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora dostępu do dotyczących Pani/Pana 

danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania albo usunięcia. 

w razie uznania, że przetwarzanie przez Klub Sportowy Tęcza-SPOŁEM dotyczących Pani/Pana 

danych osobowych narusza przepisy prawa, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do 

Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych). 
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