
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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 (RODO) 

informujemy, że: 

• Administratorem danych osobowych Pani/Pana jest: Chrobry Głogów S.A. ul. Rudnowska 17B,  

67-200 Głogów. 

• W sprawach związanych z danymi osobowymi Pani/Pana proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony 

Danych: Tomasz Wadas tel. 509 737 586, mail: iod@chrobry-glogow.pl 

• Dane osobowe Pani/Pana będą przetwarzane w celu uczestnictwa dziecka w Akademii Piłki 

Nożnej/Piłkarskiego Przedszkola Chrobry Głogów S.A.  oraz zapewnienia bezpieczeństwa epidemicznego. 

• Podstawą przetwarzania danych osobowych jest: 

✓ art. 6 ust. 1 lit. a RODO – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych 

osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów (zgoda w celu uczestnictwa dziecka w 

Akademii Piłki Nożnej/Piłkarskiego Przedszkola Chrobry Głogów S.A.; (zgoda dotycząca podania nr 

telefonu, adresu e-mail)  

✓ art. 6 ust. 1 lit. b RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, 

której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem 

umowy 

• Odbiorca lub kategorie odbiorców danych osobowych Pani/Pana oraz dziecka: podmioty upoważnione na 

podstawie zawartych umów powierzenia oraz uprawnione na mocy obowiązujących przepisów prawa. 

• Dane przetwarzane będą do zakończenia realizacji zadań związanych z organizacją Akademii Piłki 

Nożnej/Piłkarskiego Przedszkola Chrobry Głogów S.A.  lub do czasu wycofania zgody (nr. telefonu, adres e-

mail). 

• Posiada Pani/Pan prawo do edycji, wglądu, informacji o źródle pozyskania, sprzeciwu na dalsze przetwarzanie, 

a także prawo do bycia zapomnianym, chyba że w przepisach prawa wyraźnie wskazano inaczej lub żądanie 

stoi w sprzeczności z prawnie uzasadnionym interesem Administratora. 

• Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody dotyczącej numeru telefonu, adresu e-mail w dowolnym momencie 

bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

• Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, w Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-913 Warszawa. 

• Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana oraz dziecka danych osobowych do państw trzecich (tj. 

państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego obejmującego Unię Europejską, Norwegię, 

Liechtenstein i Islandię) lub do organizacji międzynarodowych. 

• Pani/Pana dane osobowe oraz dziecka nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w 

tym również profilowaniu. 

• Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do udziału dziecka w Akademii 

Piłki Nożnej/Piłkarskiego Przedszkola Chrobry Głogów S.A.   
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