
Klauzula Informacyjna  

1. Administrator danych  

Administratorem otrzymanych danych osobowych jest Klub Sportowy Swim2Win Krosno z siedzibą w Krośnie przy ul. 
Piastowska19, dane kontaktowe: e-mail: s2wkrono@gmail.com , tel. 604647002. 

2. W jaki sposób zostały pozyskane dane, jaki obejmują zakres, jaki jest okres ich przetwarzania. 

Dane, którymi dysponujemy pozyskaliśmy bezpośrednio od Pani/Pana (poprzez uprzedni kontakt). Przetwarzane przez nas dane 
obejmują maksymalnie: imię, nazwisko, datę urodzenia, numer Pesel, dane kontaktowe: e-mail, adres do korespondencji, numer 
telefonu. 

Wykorzystamy je jedynie do realizacji celów statutowych stowarzyszenia .  

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że 
wyrazi Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania tych danych. 

3. Czy Pana/Pani dane będą przekazywane podmiotom trzecim. 
Dane mogą zostać przekazane : 
- organizatorom zawodów ,  
- Polskiemu Związkowi Pływackiemu w celu  rejestracji w systemie SEL (System Ewidencji Licencyjnej)  
- Urzędowi Miasta Krosna w celu wywiązania się z umowy o realizację zadań publicznych , 
- firmie ubezpieczeniowej,  
- firmą świadczącym usługi hotelowo – gastronomiczne w przypadku wyjazdu na zawody ,obozy itp.  
- firmie świadczącej usługi księgowe , 
- firmie świadczącej usługi w zakresie prowadzenia treningów pływackich i innych ,  
- oraz w wymaganych sytuacjach innym firmom świadczącym usługi objęte treścią zadania. 
   
Klub Sportowy Swim2Win Krosno nie przekazuje danych osobowych podmiotom trzecim w celach komercyjnych. 

4. Pana/Pani uprawnienia związane z danymi osobowymi: 
 

● prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych 
● prawo do sprostowania danych 
● prawo do usunięcia danych 
● prawo do ograniczenia przetwarzania 
● prawo do przenoszenia danych (o ile będzie to technicznie możliwe) 
● prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego 

 
Zapewniamy, że Klub Sportowy Swim2Win Krosno dokłada wszelkich należytych starań, w celu zapewnienia ochrony danych 
osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, 
wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawnymi. Żądanie ograniczenia przetwarzania 
danych osobowych albo ich usunięcia jest równoznaczne z rezygnacją z  członkostwa w klubie . 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych Klub Sportowy Swim2Win z siedzibą w 
38-400 Krosno, ul.Piastowska 19, w celu realizacji zadań statutowych . Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one 
zgodne z prawdą.  

Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz 
prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania. 

Wyrażam zgodę na nieograniczone czasowo przetwarzanie danych osobowych w zakresie wizerunku w postaci fotografii cyfrowej, 
do celów związanych z promocją Klubu. Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, że fotografie, filmy lub nagrania wykonane 
podczas zajęć , zawodów , wycieczek mogą zostać umieszczone na stronie internetowej Klubu, lub wykorzystane w materiałach 
promocyjnych oraz opublikowane w prasie. 
 

Imię i Nazwisko dziecka                    ……………………………………………………. 

Data i czytelny podpis  rodzica/ opiekuna            …………………………………………………….. 

mailto:s2wkrono@gmail.com

