Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie 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 (dalej: RODO) informuje, iż:
1. Administratorem danych jest Miejski Klub Szachowy w Rybniku z siedzibą przy ul. Powstańców Śl. 40/42
zarejestrowany w KRS pod nr 0000001164.
2. W sprawach dotyczących Państwa danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z administratorem
za pośrednictwem poczty elektronicznej pisząc na adres: mkszrybnik@o2.pl
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach:

 statutowych Stowarzyszenia,
 wykonywania obowiązków wynikających z przepisów o: stowarzyszeniach, ubezpieczeniu społecznym,
ubezpieczeniu zdrowotnym, podatkach, rachunkowości, oraz z innych zobowiązań wywodzących się z
obowiązujących regulacji;
4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:
- niezbędność do uzyskania i wykonywania statusu członka Stowarzyszenia, w tym korzystania z praw i
wykonywania obowiązków członka (art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Ogólnego o Danych Osobowych z dnia 27
kwietnia 2016r., dalej: „RODO”);
- przepis prawa – w zakresie obowiązków wynikających z tych przepisów, w tym regulacji dotyczących
stowarzyszeń, prawa pracy, przepisów o ubezpieczeniu społecznym, ubezpieczeniu zdrowotnym, podatkach,
rachunkowości, (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
5. Okres przechowywania danych Pani /Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres
pozostawania członkiem Stowarzyszenia, a następnie przez okres wskazany przez przepisy prawa pracy i
innymi przepisami szczególnymi m.in.: ustawy o rachunkowości, prawa podatkowego, ubezpieczeń
społecznych. W razie przetwarzania danych osobowych w oparciu o wyrażoną przez Panią /Pana zgodę,
Administrator będzie przechowywał Pani /Pana dane do momentu wycofania zgody. Administrator
zakończy przetwarzanie danych zbieranych w oparciu o jej prawnie uzasadniony interes, jeżeli zgłosi
Pani /Pan sprzeciw wobec przetwarzania danych w tych celach.
6. Pani/Pana
dane
osobowe
mogą
być
udostępniane
odpowiednim
odbiorcom,
w szczególności podmiotom zewnętrznym zajmującym się obsługą księgową, informatyczną
lub prawną administratora, podmiotom organizującym turnieje szachowe, zakładom ubezpieczeń,
podmiotom udzielającym świadczenia zdrowotne albo instytucjom uprawnionym do kontroli działalności
administratora lub podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie odrębnych
przepisów prawa.
7. Przekazywanie danych poza EOG - Nie występuje
8. Prawa osoby, której dane dotyczą Przysługuje Pani/Panu prawo do:
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do
przenoszenia danych - w przypadkach i na zasadach określonych w przepisach RODO. Należy poinformować
administratora o zmianach Pani/Pana danych.


wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul.
Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani /Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani /Pana
dotyczących narusza przepisy RODO.

9. Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa jest obowiązkowe, a skutkiem ich
niepodania będzie brak możliwości uzyskania członkostwa w Stowarzyszeniu. Podanie pozostałych
danych osobowych jest dobrowolne, a skutkiem odmowy ich podania będzie brak możliwości realizacji
poszczególnych celów wskazanych wyżej.
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji
lub profilowaniu.

Zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną
…………………………..………………..
data i podpis członka

Rybnik, …..........................................
……………………………..........…
Imię nazwisko

Oświadczenie osoby wyrażającej zgodę
na przetwarzanie jej danych osobowych w tym danych osobowych „szczególnych kategorii”

Czy wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez nas: Miejski Klub Szachowy w Rybniku z siedzibą
w Rybniku przy ulicy Powstańców Śląskich 40/42 w celach związanych z realizacją zadań statutowych
Twoich danych osobowych, które przekazałaś nam w deklaracji członkowskiej o w tym danych o stanie
zdrowia?
Ponieważ dane tzw. szczególnych kategorii w tym dotyczące zdrowia chronione są szczególnie,
musimy prosić Cię o wyrażenie wyraźnej zgody na ich przetwarzanie. Prosimy, abyś wyraźnie
potwierdził że zgadzasz się, abyśmy przetwarzali podane przez Ciebie dane, o których mowa wyżej:

□ NIE
□ TAK, zgadzam się na to, abyście przetwarzali podane przeze mnie dane, o których mowa wyżej,
w tym dane szczególnych kategorii, w powyżej wskazanych celach.

………..………………………….
(podpis)

