
 Uczniowski Klub Sportowy Lolek w Kozach 
                                                      43-340 Kozy ul. Jabłoniowa 18 
 

Polityka prywatności w Uczniowskim Klubie Sportowym „Lolek” w Kozach Akademia Sprawnego Dzieciaka, Zgodnie  

z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119  

z 04.05.2016) informuję, iż:  

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uczniowski Klub Sportowy Lolek w Kozach, Akademia 

Sprawnego Dzieciaka z siedzibą 43-340 Kozy, ul. Jabłoniowa 18 

2) Uczniowski Klub Sportowy Lolek w Kozach Akademia Sprawnego Dzieciaka , zbiera i przetwarza dane podczas: 

- rejestracji uczestnika organizowanych zajęć sportowych i edukacyjnych, obozu i eventów  
- wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną  

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie:  

Art. 6 ust. 1 lit. a – zgoda osoby, której dane dotyczą (rejestracja uczestnika na zajęcia sportowe i edukacyjne, zapis 
na obóz, otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną).  
Art. 6 ust. 1 lit. b – przetwarzanie niezbędne do celu realizacji umowy (rejestracja uczestnika na zajęcia sportowe  
i edukacyjne, zapis na obóz, otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną).  
Art. 9 ust. 2 lit. g – przepis prawa - Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie 
wypoczynku dzieci i młodzieży (rejestracja uczestnika na zajęcia sportowe i edukacyjne, zapis na obóz, otrzymywanie 
informacji handlowych drogą elektroniczną)  
Art. 6 ust. 1 lit. f – prawnie uzasadniony interes administratora lub strony trzeciej (otrzymywanie informacji 
handlowych drogą elektroniczną).  
 
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych 

tylko na podstawie przepisów prawa  

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą 6 lat (rejestracja uczestnika na zajęcia sportowe i edukacyjne, 

zapis na obóz, otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną) od momentu ustania przetwarzania  

w ramach zawartej umowy lub do dnia odwołania zgody  

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w 

dowolnym momencie  

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego  

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową 

zawarcia umowy lub brakiem możliwości wysłania newslettera i informacji handlowej drogą elektroniczną. 

9) Niniejszym wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku mojego dziecka utrwalonego na wykonanych mi 

fotografiach w celach marketingowych i promocyjnych UKS Lolek w Kozach oraz Akademię Sprawnego Dzieciaka 

przez ich publikację na stronie internetowej, za pośrednictwem portali społecznościowych takich jak facebook, 

instagram i portale podobne, wykorzystywania w portfolio drukowanym i udostępnianym klientom i potencjalnym 

klientom, publikację w postaci artykułów i ofert 

10) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych, promocyjnych w tym dla 

prezentacji nowych produktów i nowych usług przez UKS Lolek w Kozach oraz Akademię Sprawnego Dzieciaka przez 

kierowanie takich informacji handlowych i marketingowych drogą elektroniczną na przekazany przeze mnie adres  

e-mail oraz przez kontakt telefoniczny na podany przeze mnie numer telefonu, przez okres 6 lat. 

Imię i nazwisko dziecka: __________________________ 

Data, podpis ___________________________________       


