KLAUZULA INFORMACYJNA
Poznańskiego Sportowego Klubu Taekwon-Do
Administrator danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
kwietnia 2016 r. informuję, iż administratorem danych osobowych będzie Poznański
Sportowy Klub Taekwon-do, z siedzibą w Poznaniu, Os. Wichrowe Wzgórze 24/50, 61-678
Poznań, zarejestrowany pod numerem KS 103 WS UM Poznania.
Cele i podstawa prawna przetwarzania danych, prawnie uzasadniony
interes PSKT do przetwarzania danych
Poniżej przedstawiamy Ci wszystkie występujące standardowo w działalności
PSKT cele przetwarzania danych osobowych.
Dane osobowe są przetwarzane przez PSKT w celu realizacji zadań statutowych
takich jak m.in.: przeprowadzanie egzaminów na stopnie szkoleniowe, wydawanie
licencji zawodniczych, trenerskich, sędziowskich i klubowych, organizowanie
szkoleń, zawodów sportowych, przesyłania informacji finansowo-rozliczeniowych,
realizacji faktur, realizacji promocji, prowadzenie korespondencji w odpowiedzi na
wiadomości, które do nas skierujesz oraz w celach marketingowych polegających na
przedstawianiu Ci ofert usług PSKT i podmiotów trzecich.
Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych będzie:
• prowadzenie kontaktów w związku z wykonywaniem działalności,
reagowania na zapytania, interwencje, skargi, (na podstawie art. 6 ust. 1 lit b)
RODO);
· niezbędność przetwarzania do
celów
wynikających
z
prawnie
uzasadnionych interesów PSKT obejmujących przygotowanie odpowiedzi lub
załatwienie sprawy, która została zgłoszona w Twojej wiadomości, przesłanej
na adres email PSKT (na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO);
• niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych
interesów PSKT polegających na prowadzeniu działalności statutowej,
ustalenia, dochodzeniu roszczeń lub ochrony przed roszczeniami a także
obejmujących działania niezbędne do wykonania umowy, której stroną nie
jest osoba fizyczna (na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO);
• obowiązek prawny ciążący na PSKT w zakresie dokumentowania zdarzeń
gospodarczych dla celów podatkowych i rachunkowych (na podstawie art. 6
ust. 1 lit c) RODO).
Dane, które gromadzimy
Dane dotyczące licencji zawodniczych, trenerskich, sędziowskich;
Dane dotyczące egzaminów na stopnie uczniowskie i mistrzowskie;
Dane dotyczące uczestnictwa w szkoleniach takie jak kursy, seminaria;
Dane dotyczące oficjalnej korespondencji;
uczestników
współzawodnictwa
Dane
dotyczące
sportowego;
Dane niezbędne do prowadzenia działalności statutowej
PSKT, opisanej w Rozdziale II Statutu.
Możemy gromadzić i przechowywać następujące dane osobowe: imię i nazwisko, data i
miejsce urodzenia, płeć, nr PESEL, adres zamieszkania, kraj, adres e-mail, zdjęcie profilowe.
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Możesz również dobrowolnie dodać do swojego profilu inne informacje, takie jak: numer
telefonu stacjonarnego lub komórkowego, adres strony internetowej.
Komu i gdzie PSKT może przekazać Twoje dane? Kto może być odbiorcą
Twoich danych poza PSKT? (informacje o odbiorcach danych)
Do Twoich danych osobowych dostęp będą miały, poza pracownikami, pełnomocnikami i
członkami organów nadzoru, osoby i podmioty zapewniające działanie, utrzymanie i serwis
systemów i rozwiązań IT stosowanych przez PSKT oraz PZTKD.
Ponadto, w zależności od charakteru sprawy, Twoje dane osobowe PSKT może przekazać
jedynie następującym podmiotom:
• organom publicznym, w tym sądom, na ich uzasadnione żądanie,
• ubezpieczycielom,
• Polski Związek Taekwon-do (PZTKD)
• partnerom PZTKD, których aktualna, pełna lista znajduje się na stronie
www.pztkd.lublin.pl,
• Międzynarodowa Federacja Taekwon-Do, Europejska Federacja Taekwon-Do
• Wielkopolskie Stowarzyszenie Taekwon-do
• Wielkopolskie Stowarzyszenie Sportowe.
Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do
organizacji międzynarodowych
Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza terytorium Europejskiego
Obszaru Gospodarczego
Jak długo PSKT będzie przechowywać Twoje dane? (informacje o
okresie przechowania danych)
Twoje dane osobowe PSKT będzie przechowywał przez okres niezbędny do zrealizowania
celów wynikających z obowiązków statutowych, danych statystycznych (wyników zawodów
sportowych, szkoleń etc.)
Jeżeli Twoje dane będą konieczne do dokumentowania zdarzeń gospodarczych dla celów
rachunkowych, Twoje dane w tym zakresie będą przechowywane przez PSKT tak długo jak
długo będzie istniał prawny obowiązek PSKT do posiadania dokumentu tych zdarzeń.
Informacja o przysługujących Ci prawach
W związku z tym, że PSKT przetwarza Twoje dane osobowe, przysługuje Ci wiele praw.
Poniżej przedstawiamy ich zwięzły opis. W celu skorzystania z tych praw lub uzyskania
dodatkowych informacji w tym zakresie zachęcamy do kontaktu z Markiem Jankowskim za
pośrednictwem emaila: marek@taekwondo-poznan.pl
Jeżeli zwrócisz się do PSKT z żądaniem skorzystania ze Swoich praw, PSKT może zażądać,
w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do Twojej tożsamości, dodatkowych informacji
w celu potwierdzenia Twojej tożsamości. PSKT będzie odpowiadał na żądania bez zbędnej
zwłoki, możliwie w terminie miesiąca od dnia otrzymania żądania.
Jeżeli PSKT wykaże, że Twoje żądania są ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne,
W szczególności ze względu na swój ustawiczny charakter, PSKT może:
a) pobrać rozsądną opłatę, uwzględniając administracyjne koszty udzielenia informacji,
prowadzenia komunikacji lub podjęcia żądanych działań; albo
b) odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem.
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Prawo dostępu do danych
Masz prawo do żądania dostępu do Twoich danych osobowych, w tym w szczególności
informacji o tym czy PSKT przetwarza Twoje dane osobowe oraz o zakresie danych
posiadanych przez PSKT, o celach przetwarzania danych czy kategoriach odbiorców Twoich
danych, o ile to możliwe, o planowanym okresie przechowywania danych, przysługujących
Ci prawach dotyczących danych osobowych, informacje o źródłach pozyskania przez PSKT
Twoich danych, jeżeli nie zostały zebrane od Ciebie. Masz ponadto prawo do uzyskania kopii
danych, z tym zastrzeżeniem, że uzyskanie pierwszej kopii danych jest bezpłatne a uzyskanie
każdej kolejnej kopii może wiązać się z koniecznością wniesienia opłaty w rozsądnej
wysokości uwzględniającej koszty administracyjne przygotowania takiej kopii danych.
Prawo do sprostowania danych
Masz prawo żądania niezwłocznego sprostowania nieprawidłowych danych lub, z
uwzględnieniem celów przetwarzania, uzupełnienia danych niekompletnych.
Prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym)
Masz prawo żądania usunięcia Twoich danych, jeżeli zachodzi jedna z następujących
okoliczności:
a) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny
sposób przetwarzane;
b) wniosłaś/wniosłeś skuteczny sprzeciw wobec przetwarzania;
c) dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
d) dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego;
e) cofnęłaś/cofnąłeś zgodę na przetwarzanie danych osobowych a dane osobowe były
przetwarzane na podstawie Twojej zgody i nie ma innej podstawy prawnej ich przetwarzania.
Nie będziesz mogła/mógł jednak skorzystać z prawa do usunięcia danych m.in. jeżeli takie
dane niezbędne są do ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami.
Prawo do ograniczenia przetwarzania danych
Masz prawo żądania ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach:
a) jeżeli kwestionujesz prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający
sprawdzić prawidłowość tych danych;
b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem i sprzeciwiasz się usunięciu danych
osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
c) dane osobowe nie są już potrzebne PSKT ale potrzebne są Tobie do ustalenia,
dochodzenia lub obrony przed roszczeniami;
d) w przypadku wniesienia przez Ciebie sprzeciwu – do czasu stwierdzenia, czy prawnie
uzasadnione podstawy po stronie PSKT są nadrzędne wobec podstaw Twojego sprzeciwu.
Prawo do przenoszenia danych
Masz prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym
się do odczytu maszynowego Swoje dane osobowe, które dostarczyłaś/dostarczyłeś PSKT
oraz masz prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony
PSKT, jeżeli:
a) przetwarzanie odbywa się na podstawie Twojej zgody lub na podstawie umowy z
Tobą a jednocześnie
b) przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany
Masz jednocześnie prawo żądania by dane osobowe zostały przesłane przez PSKT
bezpośrednio innemu administratorowi danych, o ile jest to technicznie możliwe.
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Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych ze swoją
szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Twoich danych, jeżeli podstawą prawną
przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes PSKT.
Na skutek sprzeciwu PSKT zaprzestanie przetwarzać Twoje dane osobowe, chyba że wykaże
istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec
Twoich interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia roszczeń lub
obrony przed roszczeniami.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli
sądzisz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa w tym zakresie.
Informacja o konsekwencjach niepodania danych
W zależności od sytuacji, w której PSKT może pozyskać Twoje dane, brak podania
określonych informacji może uniemożliwić realizacje zadań statutowych.
Informacja
o
wykorzystywaniu
danych
do
podejmowania decyzji, w tym do profilowania
Twoje dane osobowe nie będą wykorzystywane do
podejmowania decyzji, w tym do profilowania.
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