
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH ZAWARTYCH W DEKLARACJI CZŁONKA 

KLUBU SPORTOWEGO DNA W ŁODZI 

 
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 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 (zwane dalej RODO) informuje się, iż: 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Klub Sportowy DNA (zwany w dalszej części K.S. DNA), 92-
334 Łódź, ul. Milionowa 96 m.3. 

2. W K.S. DNA wyznaczony został inspektor ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: 

domin@dna-dance.pl  lub pisemnie na adres K.S. DNA wskazany w pkt.1 . 

3. Przetwarzane będą tylko dane zawarte w Deklaracji Członka Klubu.   

4. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celach organizacyjnych, realizacji obowiązków i zadań 
wynikających ze statutu K.S. DNA, przez osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych w K.S. 
DNA. 

5. Państwa dane osobowe będą udostępniane odbiorcom tj. osobom upoważnionym przez Państwa oraz 
podmiotom uprawnionym do pozyskania danych na podstawie przepisów prawa, a także podmiotom 
organizującym imprezy sportowe, pokazy, turnieje, festiwale, ubezpieczycielowi, z którym zawarta jest umowa 
na ubezpieczenie Członków K.S. DNA, podmiotom medycznym realizującym świadczenia medyczne w 
przypadku ratowania życia lub zdrowia. 

6. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego. 

7. Państwa dane będą przechowywane do dnia złożenia pisemnej rezygnacji z członkostwa w K.S. DNA. 

8. Przysługuje Państwu prawo do dostępu treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, 
uaktualniania, ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych w zakresie danych 
osobowych przetwarzanych przez K.S DNA w okresie ich przechowywania. Usunięcie danych osobowych 
zawartych w Deklaracji Członka Klubu możliwe jest po złożeniu pisemnej rezygnacji z członkostwa w K.S. 
DNA. 

9. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
(w związku z przetwarzaniem danych przez Administratora). 

10. Nie wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych spowoduje brak możliwości wypełnienia 
obowiązków i zadań wynikających z realizacji obowiązków i zadań statutowych K.S.  DNA, a tym samym brak 
możliwości posiadania statusu Członka K.S. DNA. 

11. K.S. DNA w Łodzi nie będzie podejmować wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji w tym będących 
wynikiem  profilowania.  

Dane pozyskane przez Klub Sportowy DNA będą przetwarzane: 

▪ w celach organizacyjnych, realizacji obowiązków i zadań wynikających ze statutu K.S. DNA,  
▪ w celu współpracy z podmiotami organizującymi imprezy sportowe, pokazy, turnieje, festiwale,  
▪ w celu ubezpieczenia Członków K.S. DNA, 
▪ w celu kontaktu z opiekunem prawnym Członka K.S. DNA, 
▪ w celu ratowania życia lub zdrowia Członka K.S. DNA przez  podmioty medyczne realizujące świadczenia 

medyczne 

Prawnemu opiekunowi Członka K.S.DNA, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo 
dostępu do danych Członka Klubu i opiekuna oraz ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania. Usunięcie 
danych osobowych możliwe jest po złożeniu pisemnej rezygnacji z członkostwa w K.S. DNA. Przysługuje 
również prawo do przenoszenia danych w zakresie danych osobowych przetwarzanych przez K.S DNA w Łodzi 
w okresie ich przechowywania.  Wszelkie oświadczenia dotyczące realizacji powyższych praw powinny być 
wyrażone w formie pisemnej, złożone w Klubie Sportowym DNA w Łodzi, ul. Niciarniana 43, lub przesłane na 
adres: Klub Sportowy DNA 92-334 Łódź, ul. Milionowa 96 m.3,  a następnie przekazane Inspektorowi Ochrony 
Danych w K.S.  DNA w Łodzi. 

Jednocześnie zgoda na wykorzystanie wizerunku w mediach społecznościowych (m.in. Facebook, Instagram, 
itp.), plakatach, ulotkach i nośnikach informacyjnych, przez Klub Sportowy DNA w Łodzi, ul. Milionowa 96 m. 3 
zostaje użyczona na czas nieokreślony. 

mailto:domin@dna-dance.pl

