
OŚWIADCZENIE

Szanowni Państwo w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych informujemy,  
że:

1. Administratorem danych osobowych jest Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy z 
siedzibą w Liceum Ogólnokształcącym  im. pr. Z. Religii w Gilowicach przy ulicy 
Korfantego  38, 43-227 Miedźna zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 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 o 
ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L NR 119, str. 1), zwanego dalej „RODO”

2. Administrator zobowiązuje się do przestrzegania przepisów regulujących ochronę 
danych osobowych.

3. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celach uczestnictwa w Obozie Sportowo-
Rekreacyjnym  w Dąbkach  26.07-07.08.2019. r 

4. Państwa dane osobowe przetwarzamy:
a) Na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody
b) W związku z ochroną Państwa interesów

5. Państwa dane osobowe (zdjęcia, filmiki) będą przetwarzane 
a) na FB MUKS GILUS Gilowice 
b)na stronie internetowej MUKS GILUS Gilowice 

6. Przysługuje Państwu prawo do usunięcia danych osobowych.
7. Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
8. Przysługuje Państwu prawo do przenoszenia danych osobowych, w przypadku o 

którym mowa w pkt 3a  i gdy dane te są przetwarzane w sposób zautomatyzowany
9. Przysługuje Państwu prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub 

ograniczenia przetwarzania
10. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
11. Państwa dane będą ujawniane następującym odbiorcom danych: 

a) FB GILUS Gilowice
b) Strona internetowa MUKS GILUS Gilowice

12. Wyrażam zgodę na przetwarzanie wyżej wskazanych (danych dziecka/moich danych) 
osobowych przez administratora, którym jest Międzyszkolny Uczniowski Klub 
Sportowy z siedzibą w Liceum Ogólnokształcącym  im. pr. Z. Religii w Gilowicach przy 
ulicy Korfantego  38, 43-227 Miedźna do celów służących realizacji  Obozu Sportowo-
Rekreacyjnego w Dąbkach w dniach 26.07-07.08.2019 r.

                                      
………………………………………………………………………………………….

data i  czytelny  podpis właściciela danych osobowych 


