DEKLARACJA CZŁONKA „KLUBU 100”, działającego przy Wejherowskim
Stowarzyszeniu Sportowym w ramach autorskiego projego 2020PF – wspieramy młode
talenty!
Oświadczam, że wyrażam zgodę na członkostwo w KLUBIE 100, który działa w ramach
Stowarzyszenia pn. Wejherowskie Stowarzyszenie Sportowe, co potwierdzam własnoręcznym
podpisem
Data i podpis osoby wspierającej PROJEKT 2020PF – wspieramy młode talenty!
….............................................................................................................................................
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Na podstawie art. 23 ust 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych
(Dz. U. 2016r poz. 922) dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych
zawartych w formularzu „Klub 100 Wejherowskiego Stowarzyszenia Sportowego” oraz zgadzam
się na wykorzystanie danych – imię i nazwisko na stronach internetowych administrowanych przez
Wejherowskie Stowarzyszenie Sportowe, w związku z uczestnictwem w PROJEKCIE 2020PF –
wspieramy młode talenty sportowe.
Wyrażam zgodę na udostępnianie danych osobowych podmiotom współpracującym z
Administratorem Danych Osobowych, w celu i zakresie niezbędnym dla prawidłowej organizacji i
prowadzenia ewidencji i działalności Klubu 100 w ramach Wejherowskiego Stowarzyszenia
Sportowego.
Administratorem danych osobowych jest Wejherowskie Stowarzyszenie Sportowe z siedzibą w Wejherowie, ul. Harcerska 14/11,
reprezentowane przez Prezesa lub w zastępstwie członka zarządu WSS. Dane osobowe przetwarzane są w celu organizacji zajęć
sportowych, obozów, zgrupowań, szkoleń, zawodów i turniejów sportowych i mogą być udostępniane w zakresie niezbędnym innym
podmiotom współpracującym z Administratorem Danych Osobowych. Dane osobowe mogą być udostępnione w szczególności
organizatorom zajęć sportowych, rozgrywek oraz zawodów sportowych, a także związkom sportowym organizującym
współzawodnictwo sportowe na szczeblu wojewódzkim, krajowym lub międzynarodowym. Na podstawie art. 32 Ustawy z dnia 29
sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016r poz. 922) osobie wyrażającej zgodę na przetwarzanie danych osobowych
przysługuje prawo dostępu do treści przekazanych danych, ich poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Osoba, której
dane dotyczą ma prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania, a także na podstawie art. 20 Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych (…) przysługuje jej prawo ich przeniesienia danych do innego Administratora.Osobie która wyraziła zgodę na
przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Danych Osobowych w przypadku
zastrzeżeń co do sposobu i celu przetwarzania jej danych osobowych. Administrator Danych Osobowych powołał Administratora
Bezpieczeństwa Informacji, do którego osoba, która wyraża zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych może wystąpić z
wnioskami i pytaniami dotyczącymi jej danych osobowych. Administrator Danych Osobowych jest dostępny pod adresem email :
kontakt@sportwejherowo.pl Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody osoby której dotyczą, przetwarzane będą nie dłużej niż
jest to niezbędne dla prawidłowej realizacji celu przetwarzania, chyba że dłuższy okres przetwarzania danych wynika z innych
przepisów prawa.

