
Szanowni Państwo
Od 25 maja 2018 r. we wszystkich państwach członkowskich UE weszło w życie rozporzą
dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 o ochronie danych osobowych 
(RODO). W celu dostosowania się do nowego otoczenia prawnego przekazujemy klauzulę 
informacyjną w jaki sposób Państwa dane osobowe są przetwarzane w naszej jednostce. 
Z poważaniem
Klub 2012 w Wyszkowie

W jaki sposób przetwarzamy Państwa dane osobowe?
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 
27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:
1. Administrator Danych Osobowych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Klub 2012 przy Towarzystwie Olimpijczy
ków Polskich z siedzibą przy ul. Gen. Józefa Sowińskiego 49A/26 w Wyszkowie reprezento
wany przez Prezesa Andrzeja Rębowskiego.
Inspektorem Pani/Pana danych osobowych jest Andrzej Rębowski. Kontakt: 502-241-380, 
info@klub2012.com.pl
2. Cel przetwarzania
Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji statutowych zadań Klubu 2012 w 
zakresie organizacji festiwali, konkursów, imprez sportowych;
3. Jakie dane przetwarzamy?
Przetwarzaniu podlegają następujące kategorie danych:
- dane ogólne (imię, nazwisko);
- dane adresowe (adres do korespondencji, telefon, e-mail);
- dane identyfikacyjne (numer PESEL)
- dane finansowe (numer rachunku bankowego);
- wizerunek utrwalany podczas udziału w festiwalach, konkursach, imprezach sportowych;
4. Odbiorcy danych
Pani/Pana dane mogą być przekazywane odbiorcy danych osobowych w postaci: ZUS, US, 
bank właściciela danych. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego i organizacji 
międzynarodowych.
5. Okres przechowywania danych;
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres:
- trwania wymiany korespondencji;
- czasu trwania imprez: festiwali, konkursów, imprez sportowych;
- po zakończeniu imprez w celu archiwizacyjnym;
6. Obowiązek podania danych
Podanie przez Panią/Pana danych ma charakter dobrowolny lecz może być warunkiem 
uczestnictwa przez Panią/Pana w organizowanych przez Klub 2012 imprezach. Podpisanie 
Regulaminu uczestnictwa w festiwalu, konkursie, imprezie sportowej jest równocześnie wyra
żeniem zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych. W przypadku osoby niepełno
letniej zgodę wyraża rodzic lub prawny opiekun.
7. Przysługujące prawa
W związku z przetwarzaniem danych osobowych ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swo
ich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia czy ograniczenia przetwarzania. W tym 
celu można skorzystać z komunikacji elektronicznej, telefonicznej lub listownej. Ma Pani/Pan 
również prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana 
danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 
z dnia 27 kwietnia 2016 r.;


