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/Zarządu Stowarzyszenia Lokalnego Salezjańskiej Organizacji
Sportowej Salos Dąbrowa Górnicza
z dnia 26.05. 2018 roku
Szanowni Państwo,
W związku z wchodzącymi w życie w dniu 25 maja br. nowymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych (RODO),
pragniemy poinformować, że Pani/Pana lub Dziecka dane osobowe znajdują się w naszej bazie i dochowaliśmy wszelkich starań,
aby zadbać o ich bezpieczeństwo.
Jako administrator Salos Dabrowa Górnicza przetwarza Państwa dane osobowe przede wszystkim w zakresie realizacji łączącej
nas umowy, a także w celach marketingowych, związanych z informowaniem o bieżących projektach/usługach, w tym na potrzeby
bieżącego kontaktu, w celach analitycznych i statystycznych.
Poniżej kilka szczegółowych informacji - zachęcamy do zapoznania się z nimi:
Administrator danych osobowych: Salezjańska Organizacja Sportowa Salos Dabrowa Górnicza .
Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest niezbędność tego przetwarzania do wykonania umowy (jeśli
zawarta została umowa dot. świadczenia usług), a także nasz uzasadniony interes, w szczególności polegający na informowaniu
Państwa o projektach Naszego Stowarzyszenia a także na prowadzeniu działań analitycznych w celu poprawy jakości usług,
umożliwieniu dochodzenia ewentualnych roszczeń oraz na możliwości zapytania Państwa o zgodę niezbędną do przedstawienia
naszej oferty.
Państwa dane osobowe przetwarzane są na zasadzie dobrowolności i będą przetwarzane tylko tak długo, jak długo są niezbędne
do realizowania ww. celów lub do momentu, gdy wyrazi Pani/Pan skuteczny sprzeciw wobec ich przetwarzania. Okres
przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie
danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami.
Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim, poza podmiotem zajmującym się
obsługą księgową Administratora danych.
Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały
profilowaniu.
Przysługuje Państwu prawo żądania dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, jak
również prawo do przenoszenia danych osobowych. Przysługuje ponadto Państwu prawo wniesienia sprzeciwu względem
przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu z przyczyn uzasadnionych Pani/Pana szczególną sytuacją.

Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych przez Salos Dabrowa górnicza narusza przepisy Rozporządzenia.
W razie pytań pozostajemy do dyspozycji.
Z poważaniem,
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Data i Podpis Rodzica/Opiekuna
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