
*/ niepotrzebne skreślić

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27.04.2016  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,
RODO) oraz Ustawy z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych, informujmy że: 

1. Administratorem danych osobowych podanych w formularzu o przyjęcie na kurs/y instruktora fitness, nordic walking,
futsal, kinezygerantoprofilaktyki w zakresie podstawowych umiejętności z dziedziny rekreacji ruchowej w celu zdobycia
nowych  umiejętności,  wiedzy  i  kompetencji   jest  zarząd  Ogniska  Towarzystwa  Krzewienia  Kultury  Fizycznej  w
Dobczycach ul. Podgórska 2, 32-410 Dobczyce, e-mail: kontakt@tkkf-dobczyce.pl, tel. 508 118 945. 

2.  Podanie  danych  jest  niezbędne  do  zakwalifikowania  na  kurs/y  instruktora  fitness,  nordic  walking,  futsal,
kinezygerantoprofilaktyki a ich niepodanie uniemożliwi zakwalifikowanie na kurs/y.

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu:

a) zakwalifikowania na kurs,

b) przystąpienia do egzaminów końcowych i wydania zaświadczenia o ukończeniu kursu/ów na instruktora  fitness,
nordic walking, futsal, kinezygerantoprofilaktyki.

4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. przetwarzanie niezbędne do realizacji celów
statutowych  Ogniska  Towarzystwa  Krzewienia  Kultury  Fizycznej  w  Dobczycach,  wykonania  Umowy  o  powierzenie
Grantu nr G/0011/TP/19 z dnia 05.02.2019 r. ( Aneks nr 1 do Umowy o powierzenie Grantu nr G/0011/TP/19 z dnia
05.02.2019  r.)  i  podjęcia  działań  na  wniosek  osoby,  której  dane  dotyczą,  związanych  z  wydaniem  dokumentu
uprawniającego o ubieganie się o licencję instruktora fitness, futsal, kinezygerantoprofilaktyka, nordic walking.

5.  Odbiorcami Państwa danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub podpisanych umów powierzenia mogą
zostać osoby upoważnione przez Administratora, podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, 

6. Prawa przysługujące osobie, której dane dotyczą to:

a) żądanie dostępu do danych osobowych, ich sprostowania oraz otrzymania kopii tych danych, jak również otrzymania
pełnej informacji o ich przetwarzaniu;

b) żądania usunięcia danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania wyłącznie do ich przechowywania, a także
wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;

c) żądania przenoszenia danych, w tym otrzymania podanych danych w postaci pliku komputerowego w powszechnie
używanym formacie lub przesłania tego pliku innemu administratorowi;

d)  wniesienia  skargi  do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,  na  przetwarzanie  danych osobowych przez
Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej w Dobczycach..

7.  Wszelkie  wnioski,  pytania  i  żądania  związane  z  tym  przetwarzaniem  mogę  kierować   do  zarządu  Ogniska
Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej w Dobczycach na adres e-mail: kontakt@tkkf-dobczyce.pl.

 

……………………….                                                                                              ………………………...
   Miejscowość, data                                                                                                                     Czytelny podpis
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