
Stowarzyszenie Sengam Sport 

42-400 Zawiercie, ul. Brata Alberta 11 

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE 

DANYCH OSOBOWYCH 

Kto jest Administratorem Danych Osobowych? 

Administratorem Danych Osobowych jest Stowarzyszenie Sengam Sport, zwane dalej Stowarzyszeniem, 

z siedzibą w Zawierciu, ul. Brata Alberta 11, REGON: 364650747, NIP: 6492305368. Z Administratorem można 

się kontaktować pisemnie na podany adres siedziby lub za pomocą adresu poczty elektronicznej 

<stowarzyszenie@sengam.pl> 

Na jakiej podstawie będziemy przetwarzać dane osobowe? 

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby – kandydata na członka lub członka 

Stowarzyszenia – której te dane dotyczą. 

Jakie dane osobowe przetwarza Stowarzyszenie? 

Stowarzyszenie przetwarza dane osobowe, które pochodzą bezpośrednio od kandydatów na członków 

lub członków: imię, nazwisko,  datę urodzenia, miejsce zamieszkania, PESEL, numer telefonu, adres poczty 

elektronicznej. Oprócz tego Stowarzyszenie przetwarza wizerunek członków Stowarzyszenia oraz ich wyniki 

sportowe. 

Do czego będą używane dane osobowe kandydatów na członków Stowarzyszenia? 

Dane osobowe kandydatów na członków będą używane do przeprowadzenia procesu rekrutacji. 

Do czego będą używane dane osobowe członków Stowarzyszenia? 

Dane osobowe członków będą używane do: 

− powiadamiania o zebraniach Stowarzyszenia; 

− rejestracji w imprezach sportowych; 

− ubezpieczenia NW/OC; 

− wyrabiania licencji zawodniczych w związkach sportowych; 

− działalności promocyjnej Stowarzyszenia; 

− publikacji wyników sportowych i relacji z imprez w mediach masowych, w szczególności na stronie 

internetowej Stowarzyszenia i jego sekcji sportowych, oraz profilach sekcji sportowych w mediach 

społecznościowych – Facebook, Instagram, Google+. 

Kiedy i komu możemy przekazać dane osobowe członków Stowarzyszenia? 

Dane osobowe mogą być udostępnianie następującym podmiotom: 

− organizatorom imprez sportowych; 

− polskim związkom sportowym; 



− towarzystwom ubezpieczeniowym w celu ubezpieczenia NW/OC; 

− biuru rachunkowemu Stowarzyszenia; 

− organom administracji państwowej i samorządowej; 

− mediom; 

− podmiotom obsługującym systemy informatyczne Stowarzyszenia. 

Dane osobowe nie zostaną przekazane państwom trzecim, znajdującym się poza Europejskim Obszarem 

Gospodarczym. Dane osobowe nie będą wykorzystywane w procesach automatycznego profilowania. 

Do kiedy dane osobowe będą przechowywane? 

Dane osobowe kandydatów na członków będą przechowywane w okresie trwania procesu rekrutacyjnego. 

W przypadku wstąpienia w poczet członków dane osobowe będą przechowywane przez okres członkostwa 

w Stowarzyszeniu, a także po ustaniu członkostwa, przez czas zgodny z przepisami prawa, a w przypadku 

prawnie usprawiedliwionych celów Administratora – przez czas ich realizacji. Wyjątkiem jest tutaj utrwalony 

wizerunek oraz uzyskane wyniki sportowe, które będą przechowywane do momentu wycofania zgody na ich 

przetwarzanie, zgłoszenia sprzeciwu co do ich przetwarzania lub żądania ich usunięcia. 

Co kandydaci na członków i członkowie Stowarzyszenia mogą zrobić z przekazanymi danymi? 

Po wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydaci na członków i członkowie mają prawo 

do żądania od Stowarzyszenia dostępu do swoich danych, uzyskania ich kopii, żądania ich sprostowania, 

usunięcia i ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przeniesienia danych osobowych oraz prawo wniesienia 

sprzeciwu wobec ich przetwarzania. 

Czy jest możliwość cofnięcia zgody? 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do uzyskania i zachowania członkostwa 

w Stowarzyszeniu. Żądanie ograniczenia przetwarzania danych osobowych lub ich usunięcia jest 

równoznaczne z rezygnacją z ubiegania się o członkostwo albo z wystąpieniem ze Stowarzyszenia. 

Gdzie można wnieść skargę na przetwarzanie danych osobowych przez Stowarzyszenie? 

W razie uznania, że przetwarzanie danych osobowych przez Stowarzyszenie narusza przepisy prawa, 

przysługuje prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). 
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