
Klauzula informacyjna oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na 
przetwarzanie danych przez UKBS Dąbrówka Poznań w zakresie działań 

statutowych 

Podstawa prawna: 

Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych informacyjny oświadcza, że na podstawie art.13 ust.1−2 
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 (Dz. Urz. UE L Nr 281) - w dalszej części zwanej RODO. 

UKBS Dąbrówka oświadcza,że: 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Uczniowski Klub Brydża Sportowego 
Dąbrówka, 60-544 Poznań, ul. Żeromskiego 8/12. 

2. Dane Państwa Administrator przetwarza w celu realizacji korzyści wynikających z udziału w 
realizacji statutowych celów i zadań klubu, a do czego przetwarzanie tych danych jest 
niezbędne. 

3.  Podanie danych jest dobrowolne, a osobie podającej dane przysługuje prawo dostępu do 
danych, prawo sprostowania danych, prawo ograniczenia przetwarzania, prawo usunięcia 
danych, wyrażenie sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo złożenia skargi do organu 
nadzorczego ochrony danych osobowych.  

4. Dane mogą być przetwarzane w celu marketingowym Administratora (uzasadniony interes), 
wobec czego mogą Państwo wyrazić sprzeciw. 

5. Uprzejmie informujemy, iż dane osobowe będą przetwarzane przez okres: 

– do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągniecia celu przetwarzania, 

– do czasu przewidzianego prawem w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na 
podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych 

 
6. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych lub/oraz Pani/Pana małoletniego dziecka mogą być 

instruktorzy prowadzący zajęcia. 
7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych lub/oraz Pani/Pana małoletniego 

dziecka przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 
prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; prawo do usunięcia danych, ograniczenia 
przetwarzania danych; prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; prawo do 
przenoszenia danych; prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

8. Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do dokonania zapisu 
uczestnika na zajęcia a w konsekwencji możliwości uczestnictwa w zajęciach. 

Ja …………………………………………………………………………………    wyrażam zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych swoich oraz mojego dziecka ………………………………………. dla potrzeb związanych z 

członkostwem w Klubie oraz udziałem członków Klubu w zajęciach i zawodach sportowych, na potrzeby 

własne Klubu oraz potrzeby związane z uczestnictwem członków Klubu w zawodach organizowanych 

przez Klub, lub w których Klub uczestniczy. 

…………………………………………………………                                                   ………………………………………………………… … 

Miejscowość i data                                                                                    Podpis rodzica / opiekuna 


