KLAUZULA INFORMACYJNA
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
(Ogólne
rozporządzenie
o
ochronie
danych),
informujemy, iż:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych, przekazanych nam dobrowolnie jest: Szczecioski Klub Tenisowy, Aleja Wojska
Polskiego 127 w Szczecinie, NIP: 852 11 45 484.
Kontakt: tel 91 422 00 49, e-mail : skt@sktszczecin.pl
Paostwa dane osobowe przetwarzane będą w szczególności w celu wykonania umowy, zlecenia, zamówienia, itp. na podstawie:

a. art. 6 ust. 1 pkt. a Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. na podstawie zgody na przetwarzanie

b.
c.
I.

II.
III.

IV.

swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów, w szczególności do celów
informacyjnych i marketingowych (kontaktowania się z Paostwem i przedstawiania m.in. ofert, informacji o
planowanych i realizowanych imprezach turniejowych, spotkaniach tenisowych, naborów do szkółki tenisowej,
przedstawienia ofert półkolonii, obozów itp.):
art. 6 ust. 1 pkt. b Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania
umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działao na żądanie osoby lub podmiotu,
której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
art. 6 ust. 1 pkt. c Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. w celu wypełnienia obowiązków prawnych
ciążących na administratorze, w szczególności wynikających z ustawy o rachunkowości i ustaw podatkowych;

Odbiorcami Paostwa danych osobowych w zależności od świadczonej przez nas usługi mogą byd podmioty
współpracujące z nami w szczególności w zakresie usług księgowości, oprogramowao np. Fakturownia.pl, firmy
ubezpieczeniowe, Kuratorium Oświaty, Sanepid. Odbiorcami mogą byd także banki i podmioty świadczące obsługę
prawną, firmy windykacyjne.
Posiadają Paostwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody.
Podanie przez Paostwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest ono warunkiem realizacji usług i zobowiązao
związanych integralnie z prowadzoną przez nas działalnością. Niepodanie tych danych osobowych będzie skutkowało
brakiem możliwości zawarcia i realizacji Umowy.
Paostwa dane osobowe będą przechowywane do czasu wygaśnięcia roszczeo z zawartej umowy oraz innych
zobowiązao związanych z wykonywaniem naszej działalności. Po tym czasie do momentu wycofania zgody na
przetwarzanie danych w celach marketingowych.

Jako Administrator będziemy dokładad wszelkich starao, aby zapewnid wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej
ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą,
nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
Jeżeli nie wyrażają Paostwo zgody na powyższe, prosimy o przesłanie stosownej dyspozycji, wówczas Paostwa dane zostaną
usunięte, a trwające zobowiązania zakooczone.

