
Klauzula informacyjna 
 

Uczniowski Klub Sportowy 55, w Łodzi spełniając obowiązek informacyjny towarzyszący zbieraniu 

danych osobowych - art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016r. 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), informuje że : 

1. Administratorem Danych Osobowych jest Uczniowski Klub Sportowy55, 91 - 349 Łódź,           

ul. Mackiewicza 9, reprezentowany przez Prezesa Zarządu,  

2. Wszelkie pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych         

w zakresie działania Klubu, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień prosimy kierować na 

adres 91 - 349 Łódź, ul. Mackiewicza 9, bądź drogą mailową : uks55lodz@gmail.com . 

3. Celem przetwarzania Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka danych osobowych jest realizacja zadań 

statutowych Uczniowskiego Klubu Sportowego 55, realizacja obowiązków ciążących na 

administratorze oraz kontakt w celu przekazywania niezbędnych informacji. 

4. Podstawy prawne do przetwarzania danych osobowych w ww zakresie: 

a. Art.6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016r.   

b. Art.6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016r.   

c. Art.6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016r.  

5. Odbiorcami danych osobowych będą osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych  

w tym zakresie w Uczniowskim Klubie Sportowym 55 oraz właściwe organy władzy, którym 

dane udostępniane są w oparciu o odpowiednią podstawę prawną i zgodnie  z obowiązującymi 

przepisami. 

6. Przysługuje Pani/Panu prawo przysługuje prawo do  : 

a. dostępu do powierzonych danych osobowych, 

b. sprostowania powierzonych danych osobowych, 

c. usunięcia powierzonych danych osobowych, 

d. ograniczenia przetwarzania powierzonych danych, 

e. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania powierzonych danych, 

f. przenoszenia powierzonych danych, 

g. cofnięcia zgody powierzenia danych w dowolnym momencie, 

h. wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

7. Uczniowski Klub Sportowy 55, nie będzie przekazywał zbieranych danych do państw trzecich. 

8. Uczniowski Klub Sportowy 55, nie będzie przetwarzał danych w sposób zautomatyzowany i nie 

będzie  ich profilował. 

9. Powierzone dane będą przetwarzane przez cały czas członkostwa w Uczniowskim Klubie 

Sportowym 55,  a po jego ustaniu przez czas niezbędny do zabezpieczenia informacji na wypadek  

prawnej potrzeby wykazania faktów albo zabezpieczenia lub dochodzenia roszczeń i po tym 

czasie usunięte. 

10. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu, o którym mowa w pkt.3 

niniejszej klauzuli. 
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