
Klauzula informacyjna 

 

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych informujemy - zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 

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 

z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1), zwnego dalej w skrócie „RODO”, iż: 

I. Administrator danych osobowych. 

Administratorem danych osobowych jest Mazowiecki Klub Karate Kyokushin z siedzibą w Warszawie, Ul. 

Bielska 21A, 02-394 Warszawa. Stowarzyszenie wpisane do KRS pod nr 0000247915 przetwarza dane osobowe 

członków stowarzyszenia, pracowników oraz osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych, 

wolontariuszy, uczestników działań statutowych (np. zawody, obozy, szkolenia). 

II. Dane kontaktowe w sprawach przetwarzania danych osobowych 

Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z przetwarzaniem danych osobowych mogą być kierowane: 

1) pod adresem poczty elektronicznej: biuro@superkarate.pl, 

2) na adres pocztowy: Mazowiecki Klub Karate Kyokushin, ul. Bielska 21A, 02-394 Warszawa. 

III. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych. 

Przetwarzanie Pani/ Pana danych osobowych jest niezbędne do realizacji zadań statutowych takich, jak m.in.: 

prowadzenie szkoleń sportowych, organizowanie obozów i zawodów sportowych, wydawanie legitymacji IKO, 

przeprowadzanie egzaminów na stopnie kyu, prowadzenie korespondencji w odpowiedzi na wiadomości, które 

do nas są kierowane, wystawianie faktur i innych dokumentów, przesyłanie informacji finansowo-

rozliczeniowych, wykupowanie ubezpieczenia dla uczestników szkoleń i obozów, uczestnictwo w konkursach o 

dofinansowanie realizacji zadania publicznego.  

Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych stanowi z art. 6 pkt 1 RODO: 

- pkt. a, to jest na podstawie wyrażonej zgodny na przetwarzanie danych osobowych uzyskanej od osoby, której 

dane dotyczą; 

- pkt. b, to jest przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, 

lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy 

- pkt. f, to jest przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów 

realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny 

charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, 

wymagające ochrony danych osobowych w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem,  

w oparciu o ustawę z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. 1989 nr 20 poz. 104) 

IV. Odbiorcy danych osobowych 
Dane mogą być przekazywane lub udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie i w granicach prawa 

w celu prawidłowej realizacji celów statutowych (ubezpieczycielom, urzędom w ramach realizacji zadań 

publicznych na podstawie zawartych umów). 

V. Okres przechowywania danych osobowych 

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt II, a po tym 

czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 

VI. Prawa osób, które dane dotyczą, w tym dostępu do danych osobowych. 

Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora: 

1) dostępu do treści swoich danych osobowych (art. 15 RODO), 

2) sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych (art. 16 RODO), 

3) usunięcia swoich danych osobowych (art. 17 RODO), 

4) ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych (art. 18 RODO), 

5) przenoszenia swoich danych osobowych (art. 20 RODO), 

a ponadto, posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych (art. 21 

RODO). 

VII. Prawo do cofnięcia zgody. 

1. Tam, gdzie do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie zgody, zawsze ma Pan/Pani prawo 

nie wyrazić zgody, a w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia, do cofnięcia zgody. 2. Wycofanie zgody nie 

ma wpływu na przetwarzanie Pani/Pana danych do momentu jej wycofania. 

VIII. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 
Gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych 

osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
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