
KLAUZULA INFORMACYJNA DLA PODPISUJĄCYCH DEKLARACJĘ 

CZŁONKOWSKĄ AKADEMII PIŁKARSKIEJ GÓRNIKA ZABRZE 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 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.Urz. UE 

L 119, s.1) – dalej RODO – informujemy, że:  

1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych oraz danych osobowych Pani / Pana podopiecznego (*skreślić 

w razie konieczności) jest Fundacja Górnika Zabrze z siedzibą w Zabrzu (41 – 800), ul Roosevelta 81, wpisana 

do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych 

publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach X 

Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000414081, zwana dalej: „Administratorem” lub „Fundacją”.  

2. W sprawach dotyczących ochrony swoich danych osobowych można kontaktować się z Administratorem pod 

adresem / nr telefonu: akademia@gornikzabrze.pl  

3. Przetwarzanie Pani / Pana danych osobowych oraz danych osobowych Pani / Pana podopiecznego (*skreślić 

w razie konieczności) odbędzie się w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na członka Akademii Piłkarskiej 

Fundacji Górnika Zabrze oraz przystąpienia podopiecznego do zajęć piłkarskich organizowanych przez 

Akademię Piłkarską Górnika Zabrze na warunkach określonych w deklaracji członkowskiej oraz Regulaminie 

Akademii Piłkarskiej Górnika Zabrze.  

4. Podstawą prawną przetwarzania Pani / Pana danych osobowych oraz danych osobowych Pani / Pana 

podopiecznego (*skreślić w razie konieczności) jest Pani / Pana zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).  

5. Pani / Pana dane osobowe oraz dane osobowe Pani / Pana podopiecznego (*skreślić w razie konieczności) będą 

przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez 2 lata.   

6. Odbiorcą Pani / Pana danych oraz danych osobowych Pani / Pana podopiecznego (*skreślić w razie 

konieczności) mogą być: 

a) upoważnieni pracownicy / współpracownicy Administratora,  

b) osoby korzystające z świadczeń/usług realizowanych lub produktów oferowanych przez Fundację w 

ramach jej zadań statutowych,  

c) podmioty trzecie realizujące np. usługi wsparcia i utrzymania infrastruktury IT, doradztwa prawnego oraz 

inne o charakterze technicznym i organizacyjnym,  

d) organy ściągania i organy państwowe, gdy wynika to z obowiązujących przepisów prawa.  

7. Państwa dane osobowe nie będą przekazywany poza EOG (tj. do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej).  

8. Przysługuje Pani / Panu prawo do:  

a) dostępu do treści podanych danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich 

przetwarzania, w zakresie wynikającym z art. 15-18 RODO,  

b) wycofania w każdej chwili zgody; wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,  

c) przenoszenia danych osobowych tj. do otrzymania od Administratora informacji o przetwarzanych danych 

osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się̨ do odczytu 

maszynowego, w zakresie, w jakim Pani /Pana dane oraz dane osobowe Pani / Pana podopiecznego 

(*skreślić w razie konieczności) są̨ przetwarzane na podstawie zgody, w zakresie wynikającym z art. 20 

RODO,  

d) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani /Pan, iż przetwarzanie 

danych osobowych Pani /Pana i/lub Pani / Pana podopiecznego (*skreślić w razie konieczności) 

dotyczących narusza przepisy RODO w zakresie wynikającym z art. 77 RODO.  

9. Podanie przez Panią / Pana danych osobowych oraz danych osobowych Pani / Pana podopiecznego (*skreślić 

w razie konieczności) jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji wyżej wskazanego celu.  

10. Wobec Pani / Pana oraz wobec Pani / Pana podopiecznego (*skreślić w razie konieczności) nie będą 

podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez udziału człowieka), w tym Pani / Pana dane oraz Pani / 

Pana podopiecznego (*skreślić w razie konieczności) nie będą podlegały profilowaniu.  

 



 
 


