INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
§1 Administrator danych osobowych
1.1.Administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 4 RODO jest:

ONLY FUTBOL
Stróże 208
33-331 Stróże
NIP: 7343443924
REGON: 367594140
Tel: +48798267489
Mail: biuro@onlyfutbol.com.pl

1.2. Administrator w myśl art. 32 ust. 1 RODO przestrzega zasady ochrony danych osobowych oraz stosuje odpowiednie środki
techniczne i organizacyjne w celu zapobieżenia przypadkowego lub niezgodnego prawem zniszczenia, utraty, modyfikacji,
nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzoną
działalnością.
1.3.Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest warunkiem do zawarcia umowy, której przedmiotem są usługi świadczone
przez administratora. Osoba zamierzająca skorzystać z oferty administratora danych jest zobowiązana do podania danych
osobowych, a konsekwencją niepodania danych jest niemożność skorzystania z oferty administratora.
§2 Cel i podstawy przetwarzania danych osobowych
Administrator przetwarza dane osobowe w następujących celach:
2.1. W celu zawierania umowy na udział w Obozie sportowym ONLYFUTBOL SKILLS CAMP 2019.
2.2. Na potrzeby niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uczestnika Obozuj tj. w celach niezbędnych do
ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą.
2.3. W celach archiwalnych dla ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest prawnie
uzasadnionym interesem administratora danych.
4. Celem profesjonalnej organizacji zajęć sportowych/rekreacyjnych, zawodów, obozów, wyjazdów sportowych/rekreacyjnych.
5. W celu udostępniania publicznie na stronach internetowych administratora w postaci imienia i nazwiska oraz wizerunku
(wyniki zawodów, ranking, relacje z akcji szkoleniowych i innych przedsięwzięć Only Futbol ).
§3 Odbiorcy danych. Przekazywanie danych do podmiotów trzecich.
3.1. Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych przez administratora danych mogą być: podwykonawcy, podmioty, z których
usług korzysta administrator danych przy przetwarzaniu danych np. kancelarie prawne, ośrodki szkoleniowo wypoczynkowe, w
których administrator danych organizuje Obóz, podmioty udzielające świadczenia medyczne w sytuacji, gdy jest to uzasadnione
ochroną żywotnych interesów uczestnika Obozu, inne podmioty niż wskazane powyżej, jeżeli jest to konieczne i zgodne z
obowiązującymi przepisami prawa, osoby obserwujące portale internetowe administratora.
§4 Okres przechowywania danych osobowych
1.

Dane osobowe pozyskane w związku z zawarciem oraz realizacją umowy są przechowywane przez okres obowiązywania
umowy zawartej z klientem oraz po zakończeniu jej obowiązywania w celach związanych z dochodzeniem roszczeń
związanych z umową, wykonania obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa, ale przez czas nie dłuższy
niż 10 lat.

2.

Dane publikowane na portalach internetowych i stronie internetowej administratora są przechowywane, aż do momentu
żądania usunięcia danych osobowych przez stronę drugą.
§5 Uprawnienia osoby, której dane dotyczą

5.1. Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez administratora ma prawo dostępu do treści swoich danych, prawo
do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo sprzeciwu oraz prawo do
cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie oraz w dowolnej formie.
5.2. Każda osoba, która uzna, że jej dane osobowe są przetwarzane przez administratora z naruszeniem przepisów RODO lub
innych właściwych przepisów prawa, a dotyczących przetwarzania danych osobowych, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
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OŚWIADCZENIE
Zapoznałem się z treścią niniejszej klauzuli informacyjnej oraz przyjąłem do wiadomości informacje o przysługujących mi
prawach dotyczących przetwarzania moich danych osobowych.

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH MAŁOLETNIEGO
Ja, niżej podpisana/y, wyrażam zgodę na przetwarzanie danych mojego małoletniego dziecka w celach związanych ze
świadczeniem usług przez administratora danych na rzecz mojego dziecka,

……………………………………………………………………………………………..…
w celach związanych z organizacją ONLYFUTBOL SKILLS CAMP 2019 –zgodnie z zawartą z administratorem danych
umową.

………………………………………..
(data i podpis)

www.OnlyFutbol.com.pl

2) z 2)

