KLAUZULA INFORMACYJNA
1. W związku z uchwaleniem 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 (“rozporządzenie
RODO”) Akademia Mistrzów Koszykówki - „Minibasket” przetwarza:
a) dane osobowe dzieci zgłoszonych na zajęcia,
b) dane osobowe ich rodziców i opiekunów prawnych,
zwanej dalej “Danymi osobowymi”.
2. Administratorem Danych osobowych jest Fundacja Akademia Mistrzów Koszykówki - „Minibasket” Zielona
Góra, NIP: 9731050046, REGON: 369169776, ul. Sulechowska 4a, 65-119, Zielona Góra.
3. Dane osobowe przetwarzane będą w celach niezbędnych związanych z organizacją i prowadzeniem zajęć
sportowych dla dzieci w ramach Akademii Mistrzów Koszykówki, zgodnie z Regulaminem uczestnictwa w
zajęciach Akademii Mistrzów Koszykówki – Minibasket Zielona Góra, w celu realizacji obowiązków
wynikających z tego Regulaminu, w tym na potrzeby bieżącego kontaktu, a także w związku z ewentualnym
dochodzeniem roszczeń po wygaśnięciu umowy lub zrealizowaniu usługi; powyższe obejmuje również
przypadki przetwarzania Danych osobowych na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem
umowy, a także przetwarzanie Danych osobowych z uwagi na prawnie uzasadniony interes danej Strony.
Dane osobowe mogą być także przetwarzane, po wyrażeniu zgody na karcie zgłoszeniowej, w celu
otrzymywania informacji handlowych, w tym marketingowych, w odniesieniu do produktów i usług
własnych, drogą elektroniczną na adres e-mail, drogą telefoniczną i przez wiadomości sms.
4. Dane osobowe mogą być udostępniane następującym kategoriom podmiotów:
- podwykonawcom, czyli podmiotom, z którymi stale współpracujemy, tj. firmie księgowej i kadrowej oraz
informatykowi.
5. Nie przekazujemy Danych osobowych poza teren Polski/Unii Europejskiej Obszaru Gospodarczego.
6. Dane osobowe będziemy przetwarzać przez czas uczęszczania dziecka do Akademii Mistrzów Koszykówki –
Minibasket Zielona Góra oraz później, do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń.
7. W sprawach ochrony Danych osobowych i realizacji swoich praw możecie się Państwo kontaktować z
Damianem Worchaczem, e-mail: biuro@minibasket.pl, telefon: +48 535 989 996 lub pisemnie na adres
Akademii Mistrzów Koszykówki - „Minibasket” wskazany w ust. 2.
8. Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem wynikającym z Regulaminu uczestnictwa w
zajęciach Akademii Mistrzów Koszykówki – Minibasket Zielona Góra.
9. Na podstawie Danych osobowych nie nastąpi zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie.

Państwa prawa:
1) Posiada Pan/i prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli
przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem;
2) Podanie Danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji ww. celów.
3) Posiada Pan/i prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego, jeżeli uważa Pan/i, że przetwarzamy dane
niezgodnie z prawem.

………………………….…………………………………………..
Fundacja Akademia Mistrzów Koszykówki – Minibasket Zielona Góra
Prezes Zarządu Damian Worchacz

