
OŚWIADCZENIE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PODANYCH W DEKLARACJI UCZESTNIKA ZAJĘĆ  
FUNDACJI KLUB SPORTOWY GRISHINA 

 
Stosownie do przepisów o ochronie danych osobowych na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 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 (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 (w skrócie dalej: 
RODO), informujemy, że: 
1. Administratorem danych osobowych powierzonych w Deklaracji Uczestnika Zajęć oraz uzyskanych w trakcie uczestniczenia w zajęciach 

w Klubie Sportowym Grishina (dalej „KS Grishina”) jest Fundacja Klub Sportowy Grishina z siedzibą przy Al. Jerozolimskie 85/21, lok 
100, 02-001 Warszawa, wpisana do rejestru stowarzyszeń pod nr KRS 0000750431, zwana dalej Administratorem. 

2. Administrator wdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony danych osobowych, aby zapewnić dostęp do nich 
jedynie należycie upoważnionym osobom. 

3. Administrator prowadzi lub może prowadzić operacje przetwarzania danych osobowych podanych na stosownym formularzu, 
dotyczących rodzica/opiekuna prawnego oraz uczestniczącego w zajęciach dziecka, obejmujących następujące kategorie danych: imię, 
nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres email; ponadto przetwarzane dane dotyczące tylko uczestniczącego w zajęciach 
dziecka obejmują: data urodzenia, nr PESEL, kwestia posiadania ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków, kwestia 
posiadania zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do uprawiania sportu, książeczki zdrowia oraz informacji o posiadaniu 
innych badań w razie usprawiedliwionej konieczności ich przedstawienia.   

4. Dane osobowe przetwarzane są w celu wykonania zadań i celów statutowych KS Grishina, w tym  w szczególności w celu zapewnienia 
bezpiecznych i zgodnych z prawem zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży, organizowania lub współorganizowania albo brania udziału 
jako klub w zawodach, pokazach, wyjazdach, obozach sportowych, zgrupowaniach i innych wydarzeniach odpowiednio na podstawie 
art. 6 ust. 1lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. a i g RODO. 

5. Odbiorcą danych osobowych zawartych w Deklaracji Uczestnika Zajęć może być: KS Grishina, uprawnione podmioty świadczące usługi 
na rzecz KS Grishina, uprawniony podmiot obsługi informatycznej dostarczający na podstawie umowy powierzenia przetwarzania 
danych w celu umożliwienia im wykonywania usług zlecanych przez KS Grishina, inne podmioty, w szczególności organizatorów 
konkursów, zawodów i innych imprez, w zakresie niezbędnym dla udziału w takich imprezach przez małoletniego Uczestnika.  

6. Dane osobowe nie będą przetwarzane przez Administratora do celów komercyjnych.  
7. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez organy administracji publicznej uprawnione do uzyskania takich informacji na podstawie 

przepisów prawa.  
8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres przynależności do KS Grishina oraz przez 1 rok po rezygnacji, a w przypadku prawnie 

usprawiedliwionych celów Administratora przez czas realizacji takich celów. 
9. Uczestnikowi zajęć / Prawnym opiekunom lub rodzicom Uczestnika zajęć przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych / 

danych osobowych Uczestnika, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych osobowych zgłoszonych 
w Deklaracji jest równoznaczne z rezygnacją z zajęć w KS Grishina.  

10. Uczestnikowi zajęć / prawnym opiekunom lub rodzicom Uczestnika zajęć przysługuje prawo do żądania ograniczenia przetwarzania 
danych w przypadkach określonych w art. 18 RODO. 

11. W ramach uczestnictwa w zajęciach w KS Grishina dane nie są przetwarzane na postawie art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO, zatem prawo 
do wniesienia sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO nie przysługuje. Podobnie ze względu na fakt, iż jedyną podstawą prawną 
przetwarzania danych Uczestnika zajęć jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO nie przysługuje prawo do przenoszenia danych na podstawie art. 
20 RODO. 

12. W trakcie przetwarzania danych Uczestnika zajęć nie dochodzi do wyłącznie zautomatyzowanego  podejmowania decyzji ani do 
profilowania, o których mówią w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. Oznacza to, że żadne decyzje dotyczące przyjęcia uczestnika zajęć nie zapadają 
automatycznie oraz że nie są przygotowywane żadne profile Uczestnika zajęć. 

13. Podanie danych zawartych w Deklaracji Uczestnika Zajęć  jest warunkiem niezbędnym do spełnienia przy ubieganiu się o przyjęcie w 
poczet uczestników zajęć KS Grishina, ponieważ są one konieczne do zapewnienia bezpieczeństwa podczas zajęć, a także wszelkiego 
rodzaju wydarzeń, w których udział biorą uczestnicy zajęć.  

14. Uczestnikowi zajęć / rodzicom/ prawnym opiekunom, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli twierdzą, że 
przetwarzanie danych w procesie przyjęcia do Uczestnika zajęć narusza obowiązujące przepisy prawa, zgodnie z art. 77 RODO. W Polsce 
organem nadzorczym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 
 

Po zapoznaniu się z powyższą klauzulą informacyjną, oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich i 
będącego pod moją prawną opieką małoletniego dziecka – jako Uczestnika zajęć, wskazanych w Deklaracji Uczestnika zajęć, w trybie art. 
6 ust. 1 i art. 9 ust. 2 lit. a i g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/6799 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 (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 4 maja 2016. 
 
 
 
Warszawa,  ………………………   …………….…………..……………………………………………………………………………….. 

data    czytelny podpis Rodzica/Opiekuna Prawnego Uczestnika zajęć 


