
Klauzula o przetwarzaniu danych osobowych

Na podstawie Rozporządzenia 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, (zwanego “RODO”), informujemy, że:

1. Administrator danych
Administratorem  danych  osobowych  jest  "Klub  Jeździecki  Lubliniec”  pod  adresem
Lubliniec ul. Kopce 15.

2. Inspektor ochrony danych
Z Inspektorem ochrony danych osobowych można kontaktować się:
- pisemnie pod adresem Klubu Jeździeckiego Lubliniec z dopiskiem „MAGDA KAMIŃSKA
Inspektor Danych Osobowych”
- pocztą elektroniczną pod adresem e-mail: magdakaminska001@gmail.com 

3. Cel przetwarzania danych
Dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:
- świadczenia usług opisanych w ofercie klubu jeździeckiego
- kontaktu w celach marketingowych i promocyjnych

4. Podstawy prawne
Podstawą prawną przetwarzania danych jest:
- niezbędność do wykonania obowiązku prawnego ciążącego na administratorze /art. 6
ust. 1 litera c) RODO/,
- udzielona zgoda /art. 6 ust. 1 litera a) RODO/,
- niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych
przez administratora /art. 6 ust. 1 litera f) RODO

5. Udostępnianie danych osobowych
Dane  mogą  być  przekazywane  podmiotom  lub  organom  administracji  państwowej,
uprawnionym na podstawie przepisów obowiązującego prawa.

6. Okres przechowywania danych osobowych
Okres  przetwarzania  danych  osobowych  jest  uzależniony  od  celu  w  jakim  dane  są
przetwarzane.  Okres  przez  który  dane  są  przetwarzane  jest  obliczany  w  oparciu  o
następujące kryteria:
- okres, który jest niezbędny do wykonywania zadań lub ochrony interesów administratora,
- przepisy prawa, które mogą obligować do przetwarzania danych przez określony czas,
- okres na jaki została udzielona zgoda.

7. Przysługujące prawa
Osoby,  których  dane  osobowe  są  przetwarzane  przez  Klub  Jeździecki  Lubliniec  mają
prawo do:
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- żądania dostępu do swoich danych osobowych,
- sprostowania danych osobowych,
- żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie
dodatkowego oświadczenia,
- usunięcia danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania,
- wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych,
- przeniesienia danych osobowych do innego administratora,
-  cofnięcia  zgody,  jeżeli  przetwarzanie  danych  osobowych  odbywa  się  w  oparciu
o udzieloną zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
-  wniesienia  skargi  do  Prezesa  Urzędu  Ochrony  Danych  Osobowych,  w  przypadku
uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

8. Źródło pochodzenia danych
Dane osobowe zbierane są od osób, których dotyczą lub od przedstawiciela ustawowego.

9. Wymóg podania danych
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla przedstawienia oferty lub
korzystania z usług Klubu Jeździeckiego Lubliniec. Są to następujące dane: 
- imię i nazwisko
- data urodzenia
- adres zamieszkania lub zameldowania
- numer telefonu kontaktowego
- adres e-mail
- dane z dokumentu tożsamości, takiego jak paszport lub dowód osobisty.

10. Przetwarzanie danych
Dane osobowe przetwarzane są bez profilowania.


