Klauzula informacyjna
Realizacja projektu „Szkolny Klub Sportowy”
Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem 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 (RODO).
Każda osoba w swoim imieniu lub w imieniu podmiotu, który reprezentuje, przystępując do współpracy w
ramach projektu, podaje dane dobrowolnie. Podmioty współpracujące z Małopolskim Szkolnym Związkiem
Sportowym zobowiązane są, dopełnić obowiązek informacyjny w swoim obszarze działania.
Podstawą przetwarzania danych osobowych przez MSZS jest: umowa współpracy MSZS z Instytutem Sportu –
operatorem krajowym programu, porozumienie ze Szkolnym Związkiem Sportowym z siedzibą w Warszawie,
oraz umowa o wsparcie finansowe zawarta przez MSZS z Ministerstwem Sportu i Turystyki w związku z art. 6
lit b) RODO. (wypełnienie warunków umowy).

Wypełniając obowiązek uregulowany zapisami Art. 13 i 14 RODO, MSZS informuje:
1.

2.
3.
4.

5.

6.

Administratorem Danych Osobowych programu „Szkolny Klub Sportowy” jest Instytut Sportu z siedzibą w
Warszawie. Na mocy powierzenia Małopolski Szkolny Związek Sportowy realizuje zadanie na obszarze
Województwa Małopolskiego.
Cel przetwarzania danych: realizacji zadania publicznego „Szkolny Klub Sportowy”
Dane osobowe będą zbierana od osób, których te dane dotyczą oraz pozyskiwane od podmiotów
współpracujących z MSZS w ramach projektu.
Informacje o odbiorcach danych:
• Ministerstwo Sportu i Turystyki,
• System informatyczny administrowany przez Instytut Sportu – „Dziennik elektroniczny”
Okres przechowywania danych: Dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania realizacji zadania,
oraz przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca
1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
Uprawnienia osób, których dane dotyczą.
•

•
•

Prawo żądania od administratora danych oraz podmiotu przetwarzającego dostępu do danych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można
przesłać na adres kontaktowy administratora danych lub podmiotu przetwarzającego.
Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
W przypadku przetwarzania na podstawie zgody macie państwo prawo do cofnięcia zgody w
dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7.

Podstawa prawna przetwarzania w związku z art.6 lit c) RODO – (obowiązek prawny) jest.
• Umowa o dofinansowanie realizacji zadania publicznego ze środków finansowych Ministerstwa
Sportu i Turystyki.
• Kodeks Cywilny (umowy zlecenia) w związku z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.
• Zgoda uczestnika projektu wyrażona przez zawodnika, jego rodzica lub opiekuna prawnego, w
związku z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

8.

Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, nie będą
też profilowane.

