KLAUZULA INFORMACYJNA W ZAKRESIE DANYCH OSOBOWYCH – ART. 13 RODO
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Administratorem danych osobowych pozyskanych w celu i w związku z uczestnictwem Zawodnika w sekcji
sportowej FBM Frost Warszawa (dalej również jako „Sekcja”) prowadzonej przez Fundację Bartłomieja Mroza
(03-141) Warszawa, przy ul. Grzymalitów 11/2, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy pod nr 0000719907, nr NIP 5242853192, zwaną dalej również „ADO”. Kontakt
z
ADO
jest
możliwy
pod
adresem
wskazanym
powyżej
oraz
adresem
mailowym
:fundacjabartlomiejamroza@gmail.com
ADO będzie przetwarzał następujące kategorie danych osobowych:
- imię i nazwisko Zawodnika;
- wizerunek Zawodnika;
- dane osobowe zawodnika
Dane osobowe pełnoletnich bądź niepełnoletnich Zawodników przetwarzane będą przez ADO w następujących
celach:
1) utrwalania i rozpowszechniania wizerunku Zawodnika, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;
2) członkostwa Zawodników w Sekcji i związanych z tym członkostwem aktywności oraz działań na rzecz
Zawodników lub ich dotyczących, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
3) gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na ADO – na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
4) innych aniżeli wskazanych powyżej wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych
przez ADO lub upoważnione podmioty trzecie, w szczególności w celach:
- rozliczenia świadczeń;
- realizacji kwestii administracyjnych związanych z działalnością w Sekcji;
- informacyjnych np. informowania opinii publicznej o Zawodnikach wchodzących w skład
poszczególnych drużyn;
- marketingowych;
- ochrony praw osób trzecich;
- zapewnienia bezpieczeństwa, w tym wykrywania zagrożeń;
- dokonywania pomiarów statystycznych;
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO
Dane osobowe Opiekunów niepełnoletnich Zawodników przetwarzane będą przez ADO w następujących celach:
1) zawarcia i realizacji umowy związanej z przystąpieniem niepełnoletniego Zawodnika do Sekcji, na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
2) gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na ADO – na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
3) innych aniżeli wskazanych powyżej wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych
przez
ADO
lub
upoważnione
podmioty
trzecie,
w szczególności w celach:
- rozliczenia świadczeń;
- realizacji kwestii administracyjnych związanych z działalnością w Sekcji;
- zapewnienia bezpieczeństwa, w tym wykrywania zagrożeń, w szczególności w celu prawidłowej
weryfikacji osób upoważnionych do odbioru niepełnoletnich Zawodników z zajęć (dotyczy to również
osób wskazanych przez opiekunów prawnych);
- dokonywania pomiarów statystycznych;
- prowadzenia marketingu bezpośredniego;
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
Odbiorcą danych będą podmioty współpracujące z ADO, którym ten powierza dane osobowe do przetwarzania,
wyłącznie w wyznaczonych do tego celach. Powierzenia przetwarzania danych osobowych ma miejsce na ogół w
przypadku współpracy z podwykonawcą lub usługodawcą (np. dostawcą usług przechowywania danych, osobami
z zewnątrz Sekcji, które świadczą usługi dla Sekcji, księgowością itd.). W każdym przypadku przekazanie danych
nie zwalnia przekazującego z odpowiedzialności za ich przetwarzanie. Dane mogą być też przekazywane organom
publicznym, o ile upoważniają ich do tego obowiązujące przepisy i przedstawią odpowiednie żądanie. Dane
osobowe mogą zostać również przekazane do odpowiedniego związku sportowego lub innego organizatora
rozgrywek/turniejów celem uczestnictwa we współzawodnictwie sportowy.
Dane osobowe będą przechowywane przez ADO przez okres:
- do momentu cofnięcia zgody w dowolnym momencie w zakresie danych osobowych przetwarzanych na jej
podstawie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem, chyba, że będzie istniała inna podstawa przetwarzania danych;
- czasu trwania umowy (członkostwa) Zawodnika w Sekcji oraz całkowitego rozliczenia umowy;
- trwania usprawiedliwionego celu po stronie ADO;
- do momentu wygaśnięcia ewentualnych roszczeń osób, których dane były przetwarzane;
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- do momentu zgłoszenia sprzeciwu w zakresie danych, które ADO będzie przetwarzał w zakresie swojego
usprawiedliwionego interesu, chyba, że będzie istniała inna podstawa przetwarzania danych;
- wymagany przez przepisy prawa.
Osoba której ADO przetwarza dane osobowe ma prawo:
- dostępu do treści udzielonych danych,
- sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
- przenoszenia danych osobowych,
- uzyskania kopii danych osobowych,
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
- wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna iż przetwarzanie danych osobowych
narusza przepisy RODO.
Przekazane dane osobowe są objęte poufnością i są przekazywane jedynie podmiotom uprawnionym do ich
otrzymania na podstawie przepisów prawa lub na podstawie umów zawartych przez ADO. ADO nie będzie
dokonywał zautomatyzowanego przetwarzania, w tym profilowaniu danych osobowych, w rozumieniu RODO.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek nie przekazanie danych będzie prowadzić do
niemożliwości uzyskania członkostwa w Sekcji lub niemożliwości uznania danej osoby za uprawnioną do odbioru
niepełnoletniego Zawodnika. Wyjątkiem jest zgoda na wykorzystanie wizerunku, która jest dobrowolna i brak jej
wyrażenia nie skutkuje niemożliwością uzyskania członkostwa w Sekcji.
Dane osobowe nie będą przekazywane do państw poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
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