
Klauzula informacyjna w zakresie danych osobowych przetwarzanych 
przez Klub SKS Stoczniowiec Gdańsk dla na stronie stoczniowiecgdansk.pl i profilach 

społecznościowych zarządzanych przez klub SKS Stoczniowiec Gdańsk 
 
Na podstawie 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) tzw. 
RODO oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, 1669 z 
późniejszymi  zmianami) 
 

Kto jest administratorem 
danych osobowych ? 

Łukasz Jeżewski Sportowy SKS Stoczniowiec Gdańsk ul. Marynarki Polskiej 177,  80-868 Gdańsk, 

tel. kontaktowy 795-003-803 

Jak można skontaktować 
się z 
Administratorem Danych 

Elektronicznie:  e-mail: kontakt@stoczniowiecgdansk.pl 

Telefonicznie: 795-003-803 

Listownie: na adres siedziby Klubu ul. Marynarki Polskiej 177,  80-868 Gdańsk 

W jakich celach i na jakich 
podstawach prawnych Klub 
przetwarza dane osobowe? 

 Do wewnętrznych celów administracyjnych Klubu w zakresie kontaktu i  ogólno-informacyjnym. 

 Do celów reprezentacyjnych Klubu i drużyny  

Jakie dane  
są przetwarzane ? 

 Dane identyfikujące osobę: PESEL, imię, nazwisko, data urodzenia, nr telefonu, adres e-mail, 

zdjęcia i materiały filmowe.  

 Dane zostały zebrane na podstawie wcześniej uzyskanych zgód w zakresie przetwarzania danych 

osobowych. 

 W celach statystyki klubowej i analizy gry zawodników w zakresie procesu szkolenia zawodników. 

Jak długo  
przechowujemy dane? 

 Do czasu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych, które wynikają z przepisów prawa, w 

tym z obowiązku przechowywania dokumentów personalnych dotyczących realizowania zadań 

statutowych przez Stowarzyszenie. 

 Do momentu zgłoszenia sprzeciwu na przetwarzanie danych w celu publikacji wizerunku i danych 

osobowych na stronie www.stoczniowiecgdansk.pl 

 Do momentu wycofania zgody przez osobę (ustawowego pełnomocnika), której dotyczą jeśli 

wcześniej była taka zgoda wyrażona. 

Komu i dlaczego Klub 
przekazuje dane? Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji. 

Prawa w zakresie ochrony 
danych osobowych? 

Prawo do: 

 dostępu do treści lub otrzymania kopii swoich danych; 

 żądania poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych; 

 sprzeciwu na przetwarzanie danych w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania jest 

prawnie uzasadniony interes Klubu; 

 sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych, w tym za pomocą 

profilowania; 

 wycofania zgody (jeśli została udzielona), przy czym czynności wykonane przed jej 

wycofaniem, zachowują ważność; 

 przeniesienia danych osobowych, jeśli dane są przetwarzane na podstawie zgody lub 

umowy.  

 wniesienia skargi do organu właściwego do spraw ochrony danych osobowych. 

Informacja o profilowaniu Nie przetwarzamy danych w celach marketingowych, ani w sposób zautomatyzowany w tym za 

pomocą profilowania. 

  



Dane zbierane są tylko i wyłącznie na potrzeby szkolenia w klubie SKS Stoczniowiec Gdańsk w ramach : 
1) Rozporządzenie 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 ich swobodnego przepływu (tzw. RODO) 

 

Informacja o obowiązku  
lub dobrowolności 

 Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne , ale brak wyrażenia zgody na 

przetwarzanie danych może skutkować brakiem dostępu do serwisu www.stoczniowiecgdansk.pl , a 

tym samym ograniczy sposób komunikacji Klubu z członkiem stowarzyszenia w celach 

przekazywania bieżących informacji oraz ograniczy w znaczny sposób szybkość przekazywania 

informacji. 

 
Powyższe informacje podajemy, by wywiązać się ze spoczywającego na nas obowiązku prawnego.  
Nie wymagają one Państwa akceptacji lub podejmowania innych działań.  
Zapewniamy, że Państwa dane osobowe, które nam powierzacie przechowujemy w bezpieczny 
sposób i wykorzystujemy je wyłącznie w celach lepszego dopasowania do obsługi informacyjnej w 
ramach działania klubu.  

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez SKS Stoczniowiec Gdańsk, ul. 
Marynarki Polskiej 177 Gdańsk, dla celów administracyjnych Klubu w zakresie kontaktu i  ogólno-
informacyjnym oraz  do celów reprezentacyjnych Klubu i uczestnictwa w zorganizowanym 
współzawodnictwie sportowym jako reprezentant Klubu  na podstawie art. 6 ust. 1 litera a) 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (dalej: RODO). 

     TAK   NIE  

TAK   NIE   na przetwarzanie danych osobowych, w tym nieodpłatnego wykorzystania wizerunku 
do celów reprezentacyjnych Klubu i drużyny na stronie stoczniowiecgdansk.pl 

TAK   NIE   na przetwarzanie danych osobowych, w tym nieodpłatnego wykorzystania wizerunku do 
celów reprezentacyjnych Klubu i drużyny na koncie FACEBOOK stoczniowiecgdansk.pl 

TAK   NIE   na przetwarzanie danych osobowych, w tym nieodpłatnego wykorzystania wizerunku do 
celów reprezentacyjnych Klubu i drużyny na oficjalnym koncie FACEBOOK drużyny/rocznika 
*
…………………………… 

      (wpisać rok urodzenia zawodnika)  

 

TAK   NIE   na przetwarzanie danych osobowych, w tym nieodpłatnego wykorzystania wizerunku do 
celów reprezentacyjnych Klubu i drużyny na oficjalnym koncie TWITTER 
stoczniowiecgdansk.pl 

TAK   NIE   na przetwarzanie danych osobowych, w tym nieodpłatnego wykorzystania wizerunku do 
celów reprezentacyjnych Klubu i drużyny na oficjalnym kanale YOUTUBE 
stoczniowiecgdansk.pl 

 

1. …………………………………………………………………………………………………………….. 

2. …………………………………………………………………………………………………………….. 

( Imię i nazwisko osoby udzielającej zgody , podpis zawodnika lub prawnego opiekuna (ów)  ) 

http://www.stoczniowiecgdansk.pl/
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