
 
 
 
 

Opole, 29.06.2020r. 
 
 
 Szanowni Państwo,  

 

Od 25 maja 2018 r. będzie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) nr 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu danych. Wypełniając 

obowiązek informacyjny wynikający z motywu 60 oraz w zw. z art. 12, art. 13 powyższego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych uprzejmie Państwa informuję, iż: 

 

 Administratorem Państwa Danych Osobowych (zw. dalej Administratorem) jest:  

Opolski Klub Karate Kyokushin, ul. Chabrów 52 , 45-221 Opole 

 

 - w celu podjęcia działań wynikających z realizowania umowy zawartej pomiędzy Państwem 

a Opolskim Klubem Karate Kyokushin  

- w pozostałych celach związanych z prowadzoną działalnością statutową Opolskiego Klubu 

Karate Kyokushin 

 

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz po jej 

zakończeniu w celu wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, na czas 

zgodny z obowiązującymi przepisami, a w przypadku prawnie usprawiedliwionym dla celów 

Administratora, do czasu cofnięcia przez Państwa zgody. Zgodnie z motywem 39 

powyższego Rozporządzenia mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych 

osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do 

przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 

momencie. 

 

W momencie, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych przez Administratora 

narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu danych, mogą Państwo wnieść skargę do 

Generalnego Inspektora Danych Osobowych. 

 

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w celu zawarcia i 

realizacji umowy są niezbędne. 

 

Podane dane mają zastosowanie do wszystkich umów zawartych z Administratorem i są 

przetwarzane zgodnie z zasadami zawartymi w art. 23 ustawy o ochronie danych osobowych 

z 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 2016 poz. 922 z póź. zm.). 

 

Wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku mojego dziecka na fotografiach i filmach, które 

będą służyły jedynie jako promocja Opolskiego Klubu Karate Kyokushin. 

 

 

 

………………………………………….. 
data i podpis opiekuna prawnego 


