
 Uczniowski Klub Sportowy Orły Zielonka 
                                                                                                                                Ul. Powstańców 3

                             05-220 Zielonka 
Tel 510-132-268  

www.orlyzielonka.pl lub email orlyzielonka@interia.pl 
 

INFORMACJA O ZAKRESIE, CELU I SPOSOBIE PRZETWARZANIA DANYCH 

 

OSOBOWYCH 

 

Na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO  

informujemy, że: 

 

 Administratorem udostępnianych danych jest: Uczniowski klub sportowy Orły Zielonka ul. Powstańców 3, 05-220 Zielonka 

 Aby skontaktować się z UKS Orły Zielonka  możecie Państwo skorzystać z e-maila: orlyzielonka@interia.pl lub telefonicznie 

510-132-268 

 Dane osobowe dotyczące uczestników UKS Orły Zielonka  w Zielonce  w tym takie dane jak: imię i nazwisko, adres, pesel, telefon, 

e-mail, dane dotyczące stanu zdrowia, zbierane są w celu realizacji misji i celów statutowych Uczniowskiego Klubu Sportowego 

Orły Zielonka 

 Dane osobowe uczestników UKS Orły Zielonka udostępniane są organom sprawującym funkcje nadzorujące i kontrolujące, 

przyznającym dotacje na określone działania oraz (na podstawie odrębnych przepisów prawnych). 

 Dane osobowe przetwarzane są do momentu korzystania z usług UKS Orły Zielonka  , a następnie są archiwizowane do czasu, do 

którego zobowiązują odrębne przepisy prawne, celem umożliwienia kontroli przez upoważnione organy, rozliczeń, dochodzenia 

roszczeń itp.  

 Dostęp do Danych Osobowych mogą mieć następujący odbiorcy danych: 

 upoważnieni pracownicy Administratora, 

 podmioty uprawnione do otrzymania Danych Osobowych na podstawie przepisów prawa np. biura podróży, firmy 

transportowe, Kuratorium Oświaty, urzędy administracji samorządowej, MEN, służbom kontroli granicznej, policji,  

 podmioty współpracujące z Administratorem przy realizacji umów oświadczenie usług turystycznych, takie jak 

ubezpieczyciele, podmioty świadczące usługi przejazdu, placówki hotelarskie, podmioty zapewniające transfer do miejsca 

docelowego, placówki medyczne, podmioty świadczące usługi turystyczno – rozrywkowe, 

 dostawcy usług zaopatrujących Administratora w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające realizację umów 

o świadczenie usług turystycznych oraz zarządzanie organizacją Administratora, w szczególności firmy kurierskie i pocztowe. 

 Transfer danych do państw trzecich (państw spoza EOG) - Ujawnienie Danych Osobowych niektórym odbiorcom skutkuje 

transferem tych danych do państw trzecich znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym w stosunku do których 

Komisja Europejska nie stwierdziła odpowiedniego stopnia ochrony danych. Dane Osobowe będą przekazywane do państw trzecich 

o ile jest to niezbędne do wykonania umowy o świadczenie usług turystycznych lub mogą być przekazane jeśli jest to niezbędne do 

zawarcia lub wykonania umowy zawartej w interesie osoby, której dane dotyczą, między Administratorem a inną osobą fizyczną 

lub prawną. 

 Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale odmowa ich podania w zakresie niezbędnym do wykonywania poszczególnych 

celów i zadań statutowych UKS Orły Zielonka , skutkuje brakiem możliwości skorzystania z usług UKS Orły Zielonka  w Zielonce. 

 W zakresie udostępnianych danych osobowych, mają Państwo prawo do: dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. 

 W sytuacji naruszenia przez ADO przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, mają Państwo prawo wniesienia skargi do 

organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 

Nazwiska i imiona rodziców/opiekunów ………………………………………………………………………………………………………….. 

Adres zamieszkania ……………………………………………………..…………………………………………………………………………….…….. 

Imię i nazwisko dziecka …………………………………………………….......................................................................……………              

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

(data, podpis Zgłaszającego)                                   

http://www.orlyzielonka.pl/
mailto:orlyzielonka@interia.pl

