
Wstęp 

 

Niniejsza Polityka ochrony danych osobowych MGKS „Moto-Jelcz” Oława, zwana 
dalej „Polityką”, ma na celu przekazanie szczegółowych informacji, jakie dane osobowe 
zbieramy  w ramach MGKS „Moto-Jelcz” Oława, w jakich celach i w jaki sposób z nich 
korzystamy oraz jakie masz prawa z tego tytułu. Służy ona przekazaniu Ci informacji 
wynikających z przepisów powszechnie znanych jako „RODO”. 

RODO to Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (Rozporządzenie 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679), które reguluje ochronę danych osobowych 
osób fizycznych w ramach Unii Europejskiej. RODO zastąpi unijną Dyrektywę z 1995 r. w 
sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego 
przepływu tych danych (95/46/WE). 
 
 

Administrator Danych 

Administratorem Twoich danych osobowych jest Miejsko Gminny Klub Sportowy „Moto-
Jelcz” Oława, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000732822, NIP 
912-192-62-21, REGON: 380274295 
Możesz się z nami skontaktować: 
• listownie, na adres: MGKS „Moto-Jelcz” Oława, ul. Sportowa 1, 55-200 Oława 
• mailowo, na adres: ksmotojelcz@gmail.com 
 

Jakie dane osobowe przetwarzamy 

W związku z przystąpieniem do MGKS „Moto-Jelcz” Oława pozyskujemy na zasadach Twojej 
dobrowolności następujące dane osobowe: 

 imię i nazwisko 

 numer pesel 

 data i miejsce urodzenia 

 adres zamieszkania 

 imiona rodziców (w przypadku osób poniżej 16 roku życia) 

 numer telefoniczny lub adres mailowy 

 możemy również zbierać dane biometryczne takie jak: wzrost i waga 

 wizerunek (zdjęcia, nagrania wykonywane w trakcie zawodów i eventów 
organizowanych przez klubu) 
 
 
W jakim celu pozyskujemy twoje dane osobowe i jak długo je przetwarzamy 

Twoje dane osobowe są nam potrzebne i przez nas przetwarzane w celu: 

 realizacji celów statutowych Klubu 

 prowadzenia i realizacji programu szkolenia piłkarskiego 

 uczestniczenia w rozgrywkach sportowych 



 tworzenie dokumentów, dzienników, zestawień, analiz i statystyk na nasze potrzeby 
wewnętrzne, obejmujących w szczególności raportowanie, planowanie, 
sprawozdawczość 

 promocji osiągnięć naszych wychowanków oraz promocji działalności Klubu 

 ustalenia, obrony, dochodzenia roszczeń związanych z Twoim 
uczestnictwem w Klubie    

 
Twoje dane możemy przechowywać przez okres Twojego uczestnictwa w Klubie, względnie 
wykluczenia Cię z Klubu. 
Nie będziemy przechowywać Twoich danych osobowych przez okres dłuższy niż jest to 
niezbędne do realizacji celów, w jakich są one przetwarzane. W celu ustalenia 
odpowiedniego okresu przechowywania, bierzemy pod uwagę ilość, charakter i „wrażliwość” 
danych osobowych, cele ich przetwarzania oraz ewentualną możliwość realizacji tych celów 
za pomocą innych środków. 
Kiedy dane osobowe użytkownika przestaną być potrzebne, zostaną bezpiecznie usunięte 
lub zniszczone. Rozważymy również, w jaki sposób możemy zminimalizować z czasem ilość 
wykorzystywanych przez nas danych osobowych oraz to, czy możemy dokonać anonimizacji 
danych osobowych użytkownika w taki sposób, aby się z nim nie wiązały i nie pozwalały na 
jego identyfikację. W tym wypadku będziemy mogli korzystać z takich informacji bez 
informowania o tym użytkownika. 
 
 

Bezpieczeństwo danych osobowych 
 
Przestrzegamy ścisłych procedur bezpieczeństwa dotyczących przechowywania i ujawniania 
danych osobowych uczestnika Klubu, których celem jest również ochrona danych przed 
przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem.  
Możemy ujawniać informacje na Twój temat zaufanym osobom trzecim w celach 
określonych w niniejszej Polityce prywatności. Od wszystkich osób trzecich wymagamy 
posiadania odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych w celu ochrony 
danych osobowych użytkownika zgodnie z  unijnym prawem z zakresu ochrony danych 
osobowych. 

 
 

Komu możemy udostępnić  twoje dane? 

Twoje dane możemy przekazywać: 
 

 naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, 
aby móc wykonywać zadania Klubu 

 Dolnośląskiemu Związkowi Piłki Nożnej (system szyfrowany Ekstranet) w celu 
uczestnictwa w piłkarskich rozgrywkach ligowych 

 Organom państwowym, organom ścigania 

 Urzędom (urząd miasta, urząd gminy, starostwo powiatowe, urząd marszałkowski) w 
związku z trybem ubiegania się o środki publiczne na wsparcie lub powierzenie 
realizacji zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu  

 podmiotom przetwarzającym w naszym imieniu Twoje dane osobowe 



i uczestniczącym w wykonywaniu naszych czynności, tj.: podmiotom świadczącym 
nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe lub pomoc prawną, podatkową, 
rachunkową 

 Możemy także korzystać z wtyczek mediów społecznościowych na naszej witrynie.   
W związku z tym, informacje użytkownika zostaną udostępnione dostawcy serwisu 
społecznościowego oraz ewentualnie przedstawione na profilu użytkownika                       
w serwisie społecznościowym w celu udostępnienia innym jego użytkownikom. 
Prosimy o zapoznanie się z polityką prywatności odpowiednich niezależnych 
dostawców serwisów społecznościowych, aby dowiedzieć się więcej. 

 
 
 
 

Jakie masz Prawa w zakresie ochrony danych 

 

Prawo do informacji i prawo dostępu do Twoich danych osobowych 
 
Uczestnik Klubu może uzyskać przede wszystkim potwierdzenie, czy Administrator 
przetwarza dane osobowe, które dotyczą jego osoby. 
Jeśli tak, to  ma prawo uzyskać dostęp do informacji jakie są: 
- cele przetwarzania 
- kategorie odnośnych danych osobowych 
- informacje o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub 
zostaną ujawnione 
- w miarę możliwości planowany okres przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to 
możliwe, kryteria ustalania tego okresu 
- informacje o prawie do żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania danych osobowych dotyczącego osoby, której dane dotyczą, oraz do 
wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania 
- informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego 
- jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą - wszelkie dostępne 
informacje o ich źródle. 
 
Prawo do ograniczenia przetwarzania danych 
 
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora ograniczenia 
przetwarzania w następujących przypadkach: 
- osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych - na okres 
pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych 
- przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się 
usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania 
- administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one 
potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń 
- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania - do czasu stwierdzenia, 
czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw 
sprzeciwu osoby, której dane dotyczą 



Przed uchyleniem ograniczenia przetwarzania administrator informuje o tym osobę, której 
dane dotyczą, która żądała ograniczenia. 
Administrator informuje o ograniczeniu przetwarzania każdego odbiorcę, któremu 
ujawniono dane osobowe, chyba że okaże się to niemożliwe lub będzie wymagać 
niewspółmiernie dużego wysiłku. Administrator informuje osobę, której dane dotyczą, o tych 
odbiorcach, jeżeli osoba, której dane dotyczą, tego zażąda. 
 
 
Prawo do bycia zapomnianym 

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego usunięcia 
dotyczących jej danych osobowych, a administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki 
usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności: 
 
- dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób 
przetwarzane 
- osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej 
podstawy prawnej przetwarzania 
- osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują 
nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą, 
wnosi sprzeciw wobec przetwarzania 
- dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem 
- dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego 
przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega 
administrator 
- dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa 
informacyjnego. 
 
Prawo do przenoszenia danych 
 
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie 
używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dotyczące go dane osobowe,               
a które to dane dostarczył administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe 
innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dostarczono te 
dane osobowe. 
 
Prawo do sprostowania danych 
 
Administrator musi niezwłocznie sprostować dane na żądanie osoby, której dotyczą. Osoba 
ta może żądać uzupełnienia niekompletnych danych. 
Administrator informuje o sprostowaniu danych każdego odbiorcę, któremu ujawniono dane 
osobowe, chyba że okaże się to niemożliwe lub będzie wymagać niewspółmiernie dużego 
wysiłku. Administrator informuje osobę, której dane dotyczą, o tych odbiorcach, jeżeli osoba, 
której dane dotyczą, tego zażąda. 
 
 
 



Prawo sprzeciwu 
 
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn 
związanych z jej szczególną sytuacją - wobec przetwarzania dotyczących jej danych 
osobowych. 
Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on 
istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec 
interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, 
dochodzenia lub obrony roszczeń. 
 
 
 

Dodatkowe informacje 

W celu uzyskania dodatkowych informacji w zakresie niniejszej Polityki oraz spraw 
 dotyczących zasad przetwarzania i ochrony przez nas Twoich danych osobowych 
 możesz się z nami kontaktować (ksmotojelczolawa@gmail.com) 
Nasza Polityka  może ulegać zmianom. Będziesz informowany o wszelkich zmianach 
dokumentu w formie wiadomości e-mail lub zawiadomienia opublikowanego na naszej 
witrynie internetowej. 
 


