Klauzula informacyjna
dla rodziców/opiekunów prawnych małoletnich członków
YACHT KLUBU POLSKI WARSZAWA
zgodna z art. 13 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 (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1),
zwanego dalej również ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych
1.

YACHT KLUB POLSKI WARSZAWA z siedzibą w Warszawie przy ul. Wał Miedzeszyński
377 (03-980Warszawa), wpisany do Rejestru Stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego,
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000200115 (zwany dalej
również „YKP WARSZAWA” lub „Stowarzyszeniem”), przetwarza następujące dane
osobowe rodziców/opiekunów prawnych małoletnich członków YKP WARSZAWA:
a)

imię i nazwisko;

b) adres zamieszkania, ewentualnie adres do korespondencji, o ile jest inny od adresu
zamieszkania;
c)

numer telefonu;

d) adres e-mail.
2.

Dane osobowe wskazane w ust. 1 niniejszej klauzuli udostępniane są nam przez Pana/Panią
dobrowolnie, przy okazji przystępowania przez małoletniego, który nie ukończył 16 lat do
naszego Stowarzyszenia, jako jego członka Juniora. Z uwagi na konieczność wyrażenia przez
Pana/Panią zgody na przystąpienie małoletniego, który nie ukończył 16 lat do
Stowarzyszenia, nie podanie danych, o których mowa w ust. 1 lit. a) i b), skutkować będzie
odmową przyjęcia małoletniego w poczet członków YKP WARSZAWA. Odmową przyjęcia
małoletniego, który nie ukończy 16 lat w poczet członków YKP WARSZAWA skutkować
może również nie podanie danych kontaktowych, o których mowa w ust. 1 lit. c) niniejszej
klauzuli. Dane te są bowiem niezbędne dla uzyskania szybkiego kontaktu z
rodzicem/opiekunem prawnym małoletniego członka YKP WARSZAWA.

3.

Pana/Pani dane osobowe przetwarzamy na podstawie Pana/Pani odrębnej, dobrowolnej
zgody, w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

4.

Informujemy, że Pana/Pani dane osobowe przetwarzamy w celu realizacji postanowień
Statutu YKP WARSZAWA, w tym w szczególności realizacji celów statutowych YKP
WARSZAWA oraz zapewnienia małoletniemu członkowi YKP WARSZAWA możliwości
skorzystania z pełni praw przysługujących członkom YKP WARSZAWA, jak również
wywiązania się przez niego z obowiązków spoczywających na członkach Stowarzyszenia.
Pana/Pani dane osobowe mogą być również wykorzystywane w celach informatycznych, aby
przekazywać Panu/Pani informacje o nadchodzących wydarzeniach sportowych,
planowanych imprezach, czy spotkaniach, a także by informować Pana/Panią o działaniach
małoletniego członka YKP WARSZAWA.

5.

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest YACHT KLUB POLSKI
WARSZAWA z siedzibą w Warszawie przy ul. Wał Miedzeszyński 377 (03-980 Warszawa),
tel.: 22 617 63 11, 22 617 75 01; e-mail: biuro@ykpwarszawa.pl, info@ykpwarszawa.pl.
Kontakt do administratora bezpieczeństwa informacji: e-mail m.zuranska@oirpwarszawa.pl.
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6.

Przekazane nam dane osobowe przetwarzamy przez okres członkostwa małoletniego w
YKP WARSZAWA, do czasu ukończenia przez niego 16 lat. Po ustaniu stosunku
członkostwa małoletniego, bądź ukończeniu przez niego 16 lat, Pana/Pani dane osobowe
przechowujemy przez czas, w jakim możliwe jest dochodzenie roszczeń przysługujących
Stowarzyszeniu wobec Pana/Pani jako rodzica/opiekuna prawnego małoletniego członka
YKP WARSZAWA. W pozostałym zakresie Pana/Pani dane osobowe przechowujemy
przez czas istnienia podstawy prawnej do ich przetwarzania i celu przetwarzania tych danych.

7.

Dane osobowe, o których mowa w ust. 1, udostępniamy naszym pracownikom, podmiotom
świadczącym nam usługi z dziedziny księgowości i rachunkowości, podmiotom świadczącym
nam usługi wsparcia IT. Dane te możemy również udostępnić kancelariom prawnym,
naszym zaufanym partnerom, których wykaz znajduje się na stronie internetowej
Stowarzyszenia www.ykpwarszawa.pl, czy wreszcie podmiotom współpracującym z nami w
zakresie realizacji celów statutowych YKP WARSZAWA, a także Zarządowi Głównemu
YACHT KLUBU POLSKI z siedzibą w Warszawie.
Zapewniamy, że przekazanie danych podmiotom, o których mowa powyżej następuje na
podstawie umów o powierzenie przetwarzania danych zobowiązujących dany podmiot do
odpowiedniego zabezpieczenia danych i niekorzystania z nich do własnych celów.
Pana/Pani dane osobowe mogą być również przekazywane podmiotom uprawnionym do ich
uzyskania na podstawie obowiązującego prawa.
Informujemy, że nie mamy zamiaru przekazywać Pana/Pani danych osobowych do państw
trzecich, tj. państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, ani do organizacji
międzynarodowych.

8.

Pana/Pani dane osobowe nie podlegają profilowaniu.

9.

W związku z przetwarzaniem przez YKP WARSZAWA Pana/Pani danych osobowych
przysługują Panu/Pani następujące uprawnienia:
1)
2)
3)
4)

5)

6)

7)
8)

prawo dostępu do danych;
prawo do informacji;
prawo do sprostowania danych nieprawidłowych oraz uzupełnienia danych
niekompletnych – z uwzględnieniem celu przetwarzania;
prawo do usunięcia danych – w sytuacji, gdy dane nie są już niezbędne do celów, dla
których zostały zebrane, w przypadku cofnięcia przez Pana/Panią zgody na
przetwarzanie danych, a także, gdy zgłosi Pan/Pani sprzeciw wobec przetwarzania
danych, bądź gdy dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem;
prawo do ograniczenia przetwarzania danych – prawo to przysługuje Panu/Pani w
następujących przypadkach: w razie zakwestionowania prawidłowości danych
osobowych – na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; w
sytuacji gdy przetwarzanie okaże się niezgodne z prawem, a sprzeciwi się Pan/Pani
usunięciu danych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystania; po wniesieniu
przez Pana/Panią sprzeciwu wobec przetwarzania danych – do czasu stwierdzenia, czy
prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstaw
sprzeciwu;
prawo do przenoszenia danych, tj. otrzymania ich w ustrukturyzowanym, powszechnie
używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego, oraz przesłania tych
danych innemu administratorowi, bez przeszkód z naszej strony – o ile będzie to
technicznie możliwe;
prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, bez
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody,
przed jej cofnięciem;
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9)

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.

Oświadczam, iż zapoznałem/am się z powyższą klauzulą informacyjną.

______________________________________
(czytelny podpis i data)
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Załącznik nr 1
do Klauzuli informacyjnej
dla rodziców/opiekunów prawnych małoletnich członków
YACHT KLUBU POLSKI WARSZAWA
Warszawa, dnia ___________________ roku
Dane rodzica/opiekuna prawnego małoletniego członka YKP WARSZAWA,
który nie ukończył 16 lat:
Imię i nazwisko: _____________________________
__________________________________________
Adres zamieszkania: __________________________
__________________________________________
Numer telefonu: ____________________________
Adres e-mail: _______________________________
__________________________________________
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
przez YACHT POLSKI WARSZAWA z siedzibą w Warszawie
Działając w imieniu własnym, ja niżej podpisany/a _____________________________,
rodzic/opiekun prawny* małoletniego/ej ________________________________, wyrażam
wyraźną i dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez YACHT KLUB
POLSKI WARSZAWA z siedzibą w Warszawie przy ul. Wał Miedzeszyński 377, KRS numer
0000200115, w celach wskazanych w ust. 4 Klauzuli informacyjnej dla rodziców/opiekunów
prawnych małoletnich członków YACHT KLUBU POLSKI WARSZAWA.

______________________
(czytelny podpis)

* - niepotrzebne skreślić
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