
POSTANOWIENIA KOŃCOWE - Uzupełnienie Regulaminu Mistrzostw 

1. KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W dniu 25 maja 
2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. o Ochronie Danych Osobowych (RODO). Zależy nam, aby posiadali 
Państwo wszystkie niezbędne informacje wynikające z RODO dotyczące przetwarzania  
i ochrony Państwa danych osobowych. Informacje te chcemy przedstawić w możliwie jak 
najbardziej przejrzysty i transparentny sposób. W związku z powyższym uprzejmie 
informujemy, że:  
a) Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych 

udzielonej przez Państwa jest Stowarzyszenie Sportowo-Kulturalne Elektro zwanego dalej 
Stowarzyszeniem z siedzibą w 43-170 Łaziska Górne przy ul. Wyzwolenia 30, adres e-mail: 
ssk-elektro@ssk-elektro.pl.  

b) Celem zbierania danych jest organizacja Mistrzostw Polski Energetyków.  
c) Podczas uzyskiwania wypełnionej karty zgłoszeniowej na powyższe Mistrzostwa 

pozyskujemy następujące Państwa dane osobowe: imię i nazwisko, PESEL - datę i rok 
urodzenia (w celu podziału na kategorie wiekowe – tam gdzie istnieje taka konieczność), 
rozmiar koszulki, numer telefonu i e-mail (dotyczy kierownika drużyny).  

d) Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania 
przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 
momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych.  

e) Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu jakim jest organizacja 
Mistrzostw.  

f) Dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji Mistrzostw Polski Energetyków i będą 
udostępnione innym odbiorcom: Ministerstwu Sportu i Turystyki (w celu rozliczenia 
Mistrzostw). Ponadto dane osób wyróżnionych nagrodami indywidualnymi (w przypadku ich 
przyznania) będą udostępnione firmie hostingowej utrzymującej usługi Stowarzyszenia  na 
swoich serwerach poprzez umieszczenie tych danych (imię, nazwisko i firma, którą 
reprezentował(a) uczestnik(czka) w sprawozdaniu z imprezy opublikowanym na stronie 
internetowej www.ssk-elektro.pl . Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione  
z mocy prawa.  

g) Do danych osobowych dostęp posiada wyłącznie Zarząd SSK Elektro.  
h) Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały profilowaniu.  
i) Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa 

trzeciego lub organizacji międzynarodowej.  
j) Dane osobowe będą przechowywane do momentu wygaśnięcia roszczeń lub odwołania 

zgody.  
k) Realizacja Państwa praw związanych z przetwarzaniem danych jest możliwa  

w preferowanej przez Państwa formie przez złożenie wniosku za pomocą następujących 
kanałów komunikacji: przez wysłanie e-maila na adres: ssk-elektro@ssk-elektro.pl lub 
przez wysłanie pisma na adres korespondencyjny: Stowarzyszenie Sportowo-Kulturalne 
Elektro, ul. Wyzwolenia 30, 43-170 Łaziska Górne. 

 
2. ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH. 
a) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych - 

danych – Stowarzyszenie Sportowo-Kulturalne Elektro z siedzibą w 43-170 Łaziska Górne przy 
ul. Wyzwolenia 30  zwanego dalej Stowarzyszeniem. Stowarzyszenie prowadzi operację 
przetwarzania danych osobowych.  

b) Dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji Mistrzostw Polski Energetyków i mogą 
być udostępnione innym odbiorcom: Ministerstwu Sportu i Turystyki (w celu rozliczenia 
imprezy). Ponadto dane osób wyróżnionych nagrodami indywidualnymi (w przypadku ich 
przyznania) będą udostępnione firmie hostingowej utrzymującej usługi Stowarzyszenia na 
swoich serwerach poprzez umieszczenie tych danych (imię, nazwisko i firma, którą 
reprezentował(a) uczestnik(czka) w sprawozdaniu z imprezy opublikowanym na stronie 
internetowej www.ssk-elektro.pl .  

c) Posiadam prawo dostępu do treści swoich danych ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 
przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody 
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oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania i do otrzymania kopii przetwarzania 
danych osobowych.  

d) Do danych osobowych mogą mieć dostęp upoważnieni pracownicy i przedstawiciele 
Stowarzyszenia.  

e) Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do realizacji celu jakim jest 
organizacja Mistrzostw.  

f) Dane osobowe będą przechowywane do momentu wygaśnięcia roszczeń lub odwołania zgody. 
g) Mam prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych.  
h) Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.  
i) Wszelkie prawa przedstawione powyżej mogą być przez Pana(ią) egzekwowane za pomocą 

wiadomości wysłanej do Stowarzyszenia na adres: ul. Wyzwolenia 30, 43-170 Łaziska Górne, 
bądź e-maila na adres: ssk-elektro@ssk-elektro.pl . 
 

3. ZGODA NA PUBLIKACJĘ WIZERUNKU - Wyrażam zgodę na zamieszczenie przez 
administratora danych – Stowarzyszenie Sportowo-Kulturalne Elektro (SSK Elektro) z siedzibą 
w 43-170 Łaziska Górne przy ul. Wyzwolenia 30 mojego wizerunku utrwalonego podczas 
Mistrzostw, którego byłem(am) uczestnikiem(ą), na stronie www.ssk-elektro.pl oraz koncie SSK 
Elektro w FB w celu sporządzenia relacji z przeprowadzonych Mistrzostw. Zostałem(am) 
poinformowany(a), że podanie danych jest dobrowolne i przysługuje mi prawo dostępu ich 
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do 
przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego 
przetwarzania i do otrzymania kopii przetwarzania danych osobowych. Do danych osobowych 
dostęp posiada wyłącznie Zarząd SSK Elektro. Dane osobowe będą przechowywane do 
momentu odwołania zgody. Mam prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest 
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane osobowe nie podlegają 
zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Wszelkie prawa 
przedstawione powyżej mogą być przez Pana(ią) egzekwowane za pomocą wiadomości 
wysłanej do SSK Elektro na adres: ul. Wyzwolenia 30, 43-170 Łaziska Górne, bądź e-maila na 
adres: ssk-elektro@ssk-elektro.pl . 
 

4. Potwierdzenie zapoznania się z powyższym, tj. klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych 
osobowych oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych i zgody na publikację 
wizerunku zostaną potwierdzone przez każdego uczestnika w dniu Mistrzostw na oddzielnym 
Oświadczeniu. 
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