
RODO 

Informujemy, iż administratorem Twoich danych osobowych, które zostały podane podczas 

rejestracji jest Klub Sportów Azjatyckich „Atemi” z siedzibą w Bielsku-Białej ul. Widok 12. 

zwanym dalej: KSA Atemi 

Ponadto, informujemy, że: 

 Dane osobowe będą przetwarzane przez KSA Atemi z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. 
Widok 12 w celu prowadzenia działalności statutowej na podstawie wyrażonej przez 
Ciebie zgody. 

 Dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody. 

 We wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych możesz 
kontaktować się z nami drogą mailową na adres: klub@atemibielsko.pl lub osobiście 
w siedzibie klubu. 

 Masz prawo dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 

 Ponadto, przysługuje Ci  prawo do cofnięcia wyrażonej zgody  
w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, 
którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej cofnięciem. 

 Odbiorcami danych są dostawca serwera, podmioty świadczące usługi wsparcia  
technicznego dla oprogramowania w którym przechowywane są dane osobowe. 

 Dodatkowo, przysługuje Ci prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego - Prezesa 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 Podanie danych jest dobrowolne 

 

Wyrażam / nie wyrażam* (skreślić odpowiednie) zgody na przetwarzanie danych osobowych 
zawartych w karcie kwalifikacyjnej na potrzeby niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa  
i ochrony zdrowia uczestnika wypoczynku. 

 

----------------------------------                                              -------------------------------------------------------

-----------      

Podpis uczestnika                                                                               Podpis rodziców (opiekunów) 

 
 

 

 

 

mailto:klub@atemibielsko.pl


Informujemy, iż podczas Letniego Obozu Wypoczynkowo-Sportowego 
w Jarosławcu, który odbędzie się w dniach 01-16.08.2019r. będą wykonywane zdjęcia oraz 
kręcone krótkie filmiki z wydarzeń podczas  zajęć sportowych, wycieczek, konkursów, gier  
i zabaw. 

Zdjęcia oraz filmiki będą wykorzystane  na potrzeby udokumentowania wydarzenia przez 
naszą stronę internetową www.atemibielsko.pl oraz na profilu 
https://www.facebook.com/ksa.atemi/  

Zdjęcia mogą być udostępnione innym uczestnikom wydarzenia. 

Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych (wizerunek 
na zdjęciu jest daną osobową), prosimy o poinformowanie o tym fakcie opiekuna oraz  
o niepozowanie do zdjęć i ich unikanie. 

Wyrażam / nie wyrażam zgody* (skreślić odpowiednie) 

 

----------------------------------                                              -------------------------------------------------------

-----------      

Podpis uczestnika                                                                               Podpis rodziców (opiekunów) 

 

Karty kwalifikacyjne będą przechowywane przez 30 dni od dnia zakończenia obozu a 

następnie zniszczone. 
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