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(imię i nazwisko osoby, w której imieniu podpisuje się opiekun)

KLAUZULA INFORMACYJNA
RODO
Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający 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) (Dz.U.UE.L.2016.119.1), dalej jako RODO – w związku z pozyskiwaniem
od Państwa danych osobowych w postaci wizerunku informujemy, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Sportowo Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Czeladzi, Rynek 2 (dalej Spółka), adres e-mail:
biuro@trener30.pl.
2. W sprawach związanych z Państwa danymi osobowymi proszę kontaktować się
z Inspektorem Ochrony Danych, wysyłając wiadomość na adres e-mail: biuro@trener30.pl.
3. Państwa dane osobowe w postaci wizerunku przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit.
a) RODO tj. Państwa zgody, w celu wzięcia udziału w działaniach promocyjnych,
marketingowych i medialnych prowadzonych przez Spółkę.
4. Mogą Państwo wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych w każdym momencie,
poprzez przesłanie informacji na adres e-mail: biuro@trener30.pl., jednakże jej niewyrażenie
będzie jednoznaczne z odstąpieniem od realizacji warunków Regulaminu. Skorzystanie z prawa
cofnięcia zgody nie ma wpływu na ich przetwarzanie, które miało miejsce do momentu
wycofania zgody.
5. Mając na uwadze powyższe przysługuje Państwu prawo do:
- uzyskania informacji czy Państwa dane są przez nas przetwarzane, a jeżeli tak również prawo
do ich dostępu,
- prawo do sprostowania danych osobowych, w sytuacji gdy dane są nieprawidłowe,
- prawo do uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,
- prawo do ich usunięcia,
- prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
- wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6. Państwa dane osobowe przechowywane będą do momentu wycofania przez Państwa zgody.
Oświadczam, że zapoznałam się z treścią niniejszej klauzuli.
.....................................
(podpis)

NIP: 6252462683
REGON: 368610414
KRS: 0000701424

Sportowo
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Rynek 2
41-250 Czeladź

Tel. 516 400 015
Tel. 515 977 213
e-mail: buro@trener30.pl

