Ludowy Klub Sportowy Ceramik Krotoszyn
ul. Sportowa 1a
63-700 Krotoszyn
REGON 001047009 NIP 621-131-62-69
Tel./Fax 62 725 42 28
lks.ceramik@op.pl, www.lksceramik.pl

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
(RODO)
TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA
Administratorem danych jest Ludowy Klub Sportowy Ceramik, mający siedzibę w Krotoszynie (63-700) przy
ul. Sportowej 1, REGON 001047009
DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA
Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres email lks.ceramik@op.pl, formularz
kontaktowy pod adresem www.lksceramik.pl/kontakt-biuro, lub pisemnie na adres siedziby
administratora.
CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA
Dane osobowe są przetwarzane na potrzeby działalności klubu w związku z prowadzoną działalnością
sportową i ewidencją członków. Podstawą działalności klubu jest ustawa o sporcie (t.j. Dz.U. z 2017 r.
poz. 1463 ze zm.) i prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 210 ze zm.)
ODBIORCY DANYCH LUB KATEGORIE ODBIORCÓW DANYCH
Zgromadzone dane mogą być przekazane do Polskiego Związku Zapaśniczego, Wielkopolskiego
Stowarzyszenia Sportowego, Ministerstwa Sportu i Turystyki, Okręgowych Związków Zapaśniczych w
związku z prowadzoną działalnością sportową oraz organów jednostek samorządu terytorialnego i
administracji publicznej w związku z wymogiem rozliczania środków publicznych otrzymanych od tych
jednostek.
OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
Dane będą przechowywane maksymalnie przez okres 5 lat od wygaśnięcia członkostwa na potrzeby
weryfikacji sprawozdań finansowych.
PRAWO DO OGRANICZENIA PRZETWARZANIA
Przetwarzanie Pani/Pana danych może zostać ograniczone, z wyjątkiem ważnych względów interesu
publicznego RP lub Unii Europejskiej.
PRAWA PODMIOTÓW DANYCH
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych osobowych, ich usunięcia po upływie wskazanych okresów
oraz prawo żądania ich sprostowania.
PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO
Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną
danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca
popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, Telefon: 22 860 70 86
INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH
Udostępnienie danych osobowych jest niezbędne do przyjęcia w poczet członków stowarzyszenia i objęcia
działalnością klubu.
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