
RODO informacja o przetwarzaniu danych osobowych  

W związku z wejściem w życie - w dniu 25 maja 2018 r. - 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); 

Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, s. 1; dalej: RODO, niniejszym informujemy, że: 

1. Stowarzyszenie kultury fizycznej Ludowy Międzyszkolny Klub Sportowy „SFORA" Chojnów 

(zwane dalej Klubem) przetwarza dane osobowe trenujących w związku ze złożoną przez 

nich DEKLARACJĄ CZŁONKOWSKĄ w związku z przynależnością do Klubu.  

2. Administratorem danych osobowych jest Ludowy Międzyszkolny Klub Sportowy „Sfora” 

Chojnów z siedzibą w Chojnowie, ul. Rynek 30. 

3. Administrator danych informuje, że: 

a) przetwarzane przez Klub dane Członków pochodzą wyłącznie od osób, których dotyczą; 

b) podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do uczestnictwa w zajęciach 

organizowanych przez Klub. Odmowa ich podania może utrudnić albo uniemożliwić 

uczestnictwo w działaniach statutowych podejmowanych przez Klub, w tym 

realizowanych projektach. 

c) dane osobowe Członków Klubu: 

 podane w deklaracji członkowskiej lub później, są przetwarzane są wyłącznie w 

celach związanych z przynależnością do Klubu i uczestnictwem w zajęciach 

organizowanych przez Klub, realizacji działań statutowych Klubu i jego promocji, 

wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez 

Administratora (nie są przetwarzane w celach handlowych), 

 będą przechowywane, przez okres przynależności do Klubu a także po ustaniu 

członkostwa, przez czas zgodny z przepisami prawa, a w przypadku prawnie 

usprawiedliwionych celów Administratora – przez czas ich realizacji, 

 nie są przetwarzane w formie profilowania analitycznego, sprzedażowego ani też 

jakichkolwiek pomiarów, 

d) na podstawie obowiązujących przepisów prawa i/lub na zlecenie Administratora, w 

związku z wykonywaniem powierzonego im przez Administratora, w drodze umowy 

zadania, odbiorcą danych osobowych mogą zostać: 

 uprawnione organy publiczne, 

 podmioty świadczące usługi zdrowotne i usługi ubezpieczeniowe, 

 podmioty organizujące zawody, obozy i inne formy zgrupowań i zajęć sportowo-

rekreacyjnych wynikających ze statutu LMKS ‘SFORA” Chojnów, 

 podmioty, których działania są niezbędne dla celów realizacji statutowej 

działalności LMKS ‘SFORA” Chojnów. 

4. Członkom Klubu przysługuje prawo żądania od Administratora dostępu do ich danych 

osobowych, ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania albo usunięcia. 

5. W stosunku do danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów 

realizowanych przez Administratora przysługuje prawo do złożenia sprzeciwu wobec 

przetwarzania danych osobowych. Z uprawnień może skorzystać, kontaktując się z 

Administratorem danych pisemnie na adres Klubu LMKS „SFORA” CHOJNÓW                       

ul. Rynek 30, 59-225 Chojnów lub przez e-mail: sfora.chojnow@gmail.com. 

6. W razie uznania, że przetwarzanie przez Klub danych osobowych narusza przepisy prawa, 

Członkom Klubu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 
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