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Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z 27 kwietnia 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 (RODO) oraz z godnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 
2018 o ochronie danych osobowych, informujemy, iż: 

 
1. Administratorami Pana/Pani danych osobowych w portalu www.uksjunak.pl jest 

Uczniowski klub Sportowy JUNAK 03-641 Warszawa ul. Blokowa 3 .  
2. Dane kontaktowe do Administratora Danych Osobowych: Sekretarz Tomasz Szpuda 

tel. 604 055-519, tszpuda@op.pl . 
3. Celem zbierania danych jest umożliwienie poprawnego funkcjonowania UKS Junak 

Warszawa .  
4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania 
zaprzestania przetwarzania oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, 
tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeśli Pani/Pana zdaniem, 
przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO 
lub przepisów prawa polskiego.  

5. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wprowadzenia danych do 
aplikacji Klubu.  

6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały zautomatyzowanemu 
podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.  

7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa 
trzeciego lub organizacji międzynarodowej.  

8. Dane osobowe będą przechowywane przez cały czas członkowstwa w Klubie UKS 
Junak Warszawa, a następnie na czas niezbędny do zabezpieczenia informacji na 
wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów albo zabezpieczenia lub dochodzenia 
roszczeń i po tym czasie usunięte. 



 
 
 
 
 
 

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez Uczniowski Klub Sportowy 
JUNAK Warszawa 

 
 
 

 

Dokonując zgłoszenia/wysyłając formularz zgłoszenia/kartę zgłoszeniową, wyraża Pan/i na 
podstawie art. art. 6 ust. 1 lit. a - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady - w 
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich danych zgodę na przetwarzanie Pana/Pani danych 
osobowych oraz danych Pana/Pani podopiecznego przez administratora określonego w pkt. 
1, w celu realizacji Pana/Pani zgłoszenia. 

 

Jednocześnie dokonując zgłoszenia/wysyłając formularz zgłoszenia potwierdza Pan/i, że ma 
świadomość, że dane umieszczone w zgłoszeniu zostaną uzupełnione o dane z Karty 
zgłoszeniowej, tj. imię nazwisko Pana/Pani, imię i nazwisko podopiecznego, adres email, ID 
użytkownika, ponieważ przetwarzanie tych danych jest niezbędne do realizacji Pana/Pani 
zgłoszenia i wyraża Pan/i na to zgodę. 

 

Jednocześnie dokonując zgłoszenia/wysyłając formularz zgłoszenia potwierdza Pan/Pani, że 
ma świadomość, iż wizerunek Pana/Pani i podopiecznego będzie udostępniany na stronie 
www.uksjunak.pl i w mediach społecznościowych i wyraża Pan/Pani na to zgodę. 

 

Potwierdza Pan, że jest świadomy praw wynikających z postanowień rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 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 (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) umieszczonych w klauzuli informacyjnej. 
 
 
 

 

........................................................................................... 
Data, podpis rodziców lub prawnych opiekunów. 


