PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
w Stowarzyszeniu Szkolny Klub Sportowy i Turystyki Glosator
z dnia 25.05.2018r. (zm. 6.06.2019r.)
W dniu 25 maja 2018r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, zwane dalej: „RODO”). Informowanie osób o przetwarzaniu
danych osobowych, stanowi jeden z podstawowych obowiązków Administratora danych osobowych. Z uwagi
na powyższe, informujemy:
1.

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Szkolny Klub Sportowy i Turystyki Glosator, z siedzibą
przy ul. Stradomskiej 10 w Krakowie, zwane danej SSKSiT Glosator.
Kontakt z Administratorem możliwy jest poprzez e-mail glosator@sto64.krakow.pl lub listownie pod adresem:
SSKSiT Glosator ul. Stradomska 10, 31-058 Kraków.
2. Definicja danych osobowych
Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie
fizycznej (osobie, której dane dotyczą); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można
bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię
i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka
szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową
lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.
3. Czyje dane osobowe są przetwarzane
Administrator - SSKSiT Glosator przetwarza1 dane osobowe kandydatów na członków stowarzyszenia,
członków stowarzyszenia, przedstawicieli ustawowych małoletnich członków stowarzyszenia lub osób
upoważnionych, uczestników sekcji sportowych, uczestników zawodów, obozów, szkoleń i innych zajęć
i wydarzeń sportowych lub turystycznych. Administrator przetwarza dane pracowników, współpracowników,
kandydatów do pracy, trenerów, instruktorów, wychowawców, osób zatrudnionych na podstawie umów
cywilno-prawnych, kontrahentów, usługodawców, dostawców, wykonawców, podwykonawców, darczyńców,
sponsorów, wolontariuszy, stypendystów oraz innych uczestników działań statutowych, w tym osób
korzystających z usług Administratora lecz niebędących członkami SSKSiT Glosator.
4. Bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych
SSKSiT Glosator jako Administrator danych przykłada dużą wagę do ochrony i bezpieczeństwa danych
osobowych, szczególnie danych osobowych osób niepełnoletnich. Administrator dokłada wszelkich starań, aby
1 przetwarzanie - oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób
zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub
modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie,
dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.
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zapewnić bezpieczeństwo danych osobowych, w tym celu zapewnia odpowiednie środki techniczne
i organizacyjne by chronić dane osobowe przed nieupoważnionym dostępem do nich osób trzecich, wyciekiem,
fałszowaniem, wykorzystaniem niezgodnym z prawem lub przypadkowa utratą danych.
5. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
Administrator przetwarza dane w celach statutowych, wypełnienia obowiązków prawnych, przygotowania
i realizacji umów, prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora w tym prowadzenia
działań promocyjnych i informacyjnych własnych produktów i usług Administratora, w celach określonych
w dobrowolnie udzielonej zgodzie jak również w celu ochrony zdrowia i bezpieczeństwa. Dane osobowe
są gromadzone i przetwarzane wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji wskazanych celów na podstawie
przesłanek prawych zgodnych z RODO, a nasi pracownicy i współpracownicy są zobowiązani do zachowywania
poufności i przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych.
a) Przetwarzanie jest niezbędne w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze
(art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w tym obowiązku zgodnego z prawem pracy i ubezpieczeń społecznych,
ustawą o rachunkowości oraz innych ustaw i norm prawnych. W celu wykonania obowiązku,
wynikającego z Ustawy o stowarzyszeniach przetwarzane są dane podane przez kandydata na członka
stowarzyszenia, dane członka stowarzyszenia lub dane rodzica/opiekuna prawnego w przypadku osoby
niepełnoletniej. Dane podawane są dobrowolnie, jednak konsekwencją niepodania danych, mogą być
utrudnienia, ograniczenia lub całkowity brak możliwości przyjęcia kandydata w poczet członków SSKSiT
Glosator. Szczegółowy zakres danych osobowych określa „deklaracja członkowska”.
b) Przetwarzanie jest niezbędne w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą
lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1
lit. b RODO). Dane są przetwarzane w celu realizacji zajęć sportowych oferowanych w ramach sekcji,
obozów, wyjazdów, zawodów, projektów, wydarzeń sportowych i turystycznych oraz innych działań
określonych w statucie, regulaminach oraz uchwałach i realizowanych przez Administratora w tym
również do celów rekrutacyjnych oraz umów zawartych z pracownikami, współpracownikami,
wolontariuszami, partnerami, kontrahentami i innymi podmiotami. Celem przetwarzania jest należyte
świadczenie usług przez Administratora oraz innych czynności wynikających z umowy lub
zaakceptowanego świadomie i dobrowolnie regulaminu, stanowiącego rodzaj umowy. Dane osobowe
podawane są dobrowolnie jednak konsekwencją niepodania danych, mogą być utrudnienia,
ograniczenia lub całkowity brak możliwości świadczenia usług lub zawarcia umowy.
c) Przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów
realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią2, z wyjątkiem sytuacji, w których
nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby,
której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane
dotyczą, jest dzieckiem. (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Celem przetwarzania danych osobowych jest
marketing bezpośredni i promocja własnych produktów i usług Administratora (SSKSiT Glosator) tj.:
ofert sekcji sportowych, wyjazdów, obozów, zawodów, wydarzeń sportowych i turystycznych oraz
prezentacja wyników i osiągnięć sportowych oraz nagród i wyróżnień. Celem przetwarzania jest
również interes prawny, gospodarczy i faktyczny zgodny z prawem oraz statutem SSKSiT Glosator,
dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności, zapobieganie oszustwom, zapewnienie

2

Przez stronę trzecią należy rozumieć osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub podmiot inny niż osoba, której dane dotyczą,
Administrator, podmiot przetwarzający czy osoby, które - z upoważnienia Administratora lub podmiotu przetwarzającego – mogą przetwarzać dane
osobowe.
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bezpieczeństwa sieci i informacji oraz stosowanie monitoringu wizyjnego celem zapewnienia
bezpieczeństwa osób lub mienia na terenie objętym monitoringiem.
d) Przetwarzanie jest niezbędne a osoba, której dane dotyczą wyraziła świadomą i dobrowolną zgodę na
przetwarzanie swoich danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Dotyczyć to może sytuacji, kiedy
przetwarzanie jest konieczne lecz nie ma uzasadnienia w innych przesłankach legalizujących, jak np.:
przetwarzanie wizerunku jako danej osobowej, udział w przedsięwzięciach lub projektach,
komunikacja z wykorzystaniem nowoczesnych i niestandardowych kanałów komunikacji ICT lub
świadczenie usług drogą elektroniczną (zgodnie z art. 10 ust 2 ustawy o świadczeniu usług drogą
elektroniczną), w przypadku marketingu produktów i usług nienależących do Administratora oraz
rozpowszechnianie3 i publikowanie wizerunku (art. 6 ust. 1. pkt 3 ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych). Udzielona zgoda może być w każdym momencie cofnięta.
Celem przetwarzania i publikowania wizerunku w formie zdjęć analogowych, cyfrowych, filmów lub nagrań
cyfrowych (audiowizualnych) wykonanych podczas treningów, zajęć sportowych, zawodów, obozów,
wycieczek, wydarzeń sportowych lub turystycznych i zamieszczonych na stronach internetowych, fb , tablicach,
folderach,
ulotkach,
prasie
lub
telewizji
jest
upowszechnianie
aktywności
fizycznej
i sportu oraz osiągnięć sportowych indywidualnych i drużynowych Uczestników SSKSiT Glosator.
Rozpowszechnianie wizerunku nie wymaga zezwolenia osoby na nim przedstawionej, gdy spełnione są
przesłanki określone z art. 81 ust. 1 i 2 Pr. Aut. Natomiast zgoda na przetwarzanie wizerunku nie jest
wymagana kiedy zdjęcia i filmy, służą jedynie do celów szkoleniowych i edukacyjnych i nie są przetwarzane,
przechowywane ani udostępniane na zewnątrz, a ich usunięcie następuje tuż po zakończeniu zajęć/treningów
sportowych. Konieczne jednak jest wcześniejsze poinformowanie uczestników o zamiarze robienia zdjęć lub
kręcenia filmów ww. celach.
e) Przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej
osoby fizycznej (art. 6 ust. 1 lit. d RODO). Oznacza to, że przetwarzanie jest niezbędne podczas sytuacji
nagłych i nieprzewidzianych wymagających leczenia lub hospitalizacji a celem podania dodatkowych
informacji o stanie zdrowia, uczuleniach, alergiach, przebytych chorobach leży w żywotnym interesie
Uczestnika – dziecka po to aby kierownik obozu, wychowawca, trener, instruktor lub lekarz posiadał
więcej niezbędnych danych niż zna dziecko a niezbędnych podczas udzielania pomocy medycznej.
Wyjątek przetwarzania wizerunku bez zgody, może stanowić sytuacja szczególna w tym prawnie uzasadniony
interes Administratora lub żywotny interes osoby której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej. Administrator
wykazując cel może wykorzystywać daną osobową jaką jest wizerunek członków stowarzyszenia,
kadry tj. trenerów, instruktorów, wychowawców, kierowników obozu, wolontariuszy, pracowników
i współpracowników przy zachowaniu tej przesłanki legalizującej. (przykład: w interesie dziecka i jego
rodzica/opiekuna prawnego jest wiedzieć i widzieć z kim – z jakim trenerem/instruktorem będą prowadzone
zajęcia sportowe, kto będzie wychowawcą obozu itp.).
6. Jakie dane osobowe są gromadzone i przetwarzane
Administrator gromadzi i przetwarza głównie zwykłe dane osobowe tj.: imię i nazwisko, dane kontaktowe
(telefon, adres, e-mail), datę urodzenia, nr konta/rachunku bankowego, wizerunek, adres IP. Dane
przekazywane są bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą lub w przypadku osoby niepełnoletniej od
rodzica lub opiekuna ustawowego podczas wypełniania deklaracji członkowskiej, formularza (w tym formularza
3

Rozpowszechnianie wizerunku – zgodnie z art. 6 ust.1. pkt 3 P.Aut. należy rozumieć udostępnienie go publicznie w
jakikolwiek sposób (w mediach społecznościowych, mailu, ofercie, folderze itp.). Przetwarzanie wizerunku natomiast
odnosi się do art. 4 ust. 2 RODO.
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elektronicznego), ankiety i zgłoszenia na zajęcia sportowe, zawody, obozy, wyjazdy lub inne wydarzenia
sportowe i turystyczne wg zakresów danych podanych każdorazowo na wzorach dokumentów.
Administrator co do zasady nie przetwarza danych wrażliwych tj. szczególnych kategorii danych osobowych,
jednakże, dane te mogą być przetwarzane przez Administratora z zachowaniem zasad określonych w RODO.
Przetwarzanie szczególnych kategorii danych jest niezbędne do wykonania zadań Administratora odnoszących
się do zatrudnienia pracowników i innych osób, a zakres przetwarzanych danych jest określony w ustawie.
Administrator może przetwarzać dane dotyczące wyroków skazujących i naruszeń prawa, których
przetwarzanie na podstawie RODO jest reglamentowane i dopuszczalne tylko na podstawie przepisów prawa,
ponieważ kandydat na wychowawcę lub kierownika wypoczynku dzieci i młodzieży oraz wolontariusz będący
wychowawcą ma obowiązek dostarczyć organizatorowi wypoczynku zaświadczenie o niekaralności z KRK.
7. Odbiorcy danych osobowych4
W toku działalności Administrator może na podstawie upoważnień lub odrębnych umów udostępniać lub
powierzać przetwarzanie danych uprawnionym osobom lub podmiotom współpracującym lub biorącym udział
w świadczeniu usług. W tym celu Administrator upoważnia lub zawiera umowę powierzenia przetwarzania.
Odbiorcami danych są Instruktorzy, trenerzy, wychowawcy, członkowie, wolontariusze, uczniowie,
rodzice/opiekunowie ustawowi i osoby przez nich upoważnione oraz pracownicy Administratora tj. osoby
które są upoważnione i które mogą przetwarzać dane na wyraźne polecenie i upoważnienie Administratora,
przez co nie wymagają odrębnych umów powierzenia przetwarzania.
Do kategorii odbiorów danych mogą należeć:








Samodzielne Koło Terenowe nr 64 STO
Zespół Szkół Ogólnokształcących STO im. Juliusza Słowackiego
Społeczna Szkoła Podstawowa nr 4 STO im. Juliusza Słowackiego
III Społeczne Liceum Ogólnokształcące STO im. Juliusza Słowackiego
Społeczne przedszkole "Julek" STO im. Juliusza Słowackiego
Niepubliczny Młodzieżowy Domu Kultury "Juliusz" STO SKT 64
podmioty, wykonawcy i podwykonawcy współpracujący z Administratorem jak kancelarie prawne,
notarialne, biura księgowo – rachunkowe, operatorzy utrzymania sieci telekomunikacyjnej, stron
www, fb, systemów IT, przewoźnicy, organizatorzy wyjazdów, hotele, operatorzy pocztowi, firmy
kurierskie oraz podmioty lub organy uprawnione na podstawie przepisów prawa w tym organy
publiczne, sądy, prokuratorzy, komornicy, ubezpieczyciele, organy nadzorcze, regulacyjne

Ponadto w przypadku świadczenia usług na rzecz członków stowarzyszenia, uczestników zajęć sportowych,
klientów lub podmiotów współpracujących, Administrator może przetwarzać dane osobowe w imieniu innego
Administratora w celu efektywnego działania, zarządzania, dostarczania usług na podstawie odrębnej umowy
powierzenia oraz zobowiązania, że przetwarzane dane są niezbędne, adekwatne i ograniczone do zakresu
celów, dla których są przetwarzane. Administrator będzie zobowiązany wówczas do podania informacji
o źródle danych. Administratorem takim może być w szczególności Zespół Szkół Ogólnokształcących STO im.
Juliusza Słowackiego, Społeczna Szkoła Podstawowa nr 4 STO im. Juliusza Słowackiego, Społeczne Gimnazjum

4

Odbiorcą danych osobowych jest osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, któremu ujawnia się dane osobowe,
niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią. Odbiorcą będą podmioty przetwarzające, natomiast nie będą nimi inne podmioty działające z upoważnienia
administratora, w jego imieniu i na jego polecenie wewnątrz struktury organizacyjnej. Odbiorcą będzie inny administrator danych, który otrzymał dane
w związku z realizacją własnych celów (dane udostępniane partnerom biznesowym), podmiot, któremu dane zostały powierzone, odbiorą są organy
publiczny, z wyjątkiem organów, które mogą otrzymywać dane w ramach konkretnego postępowania, zgodnie z prawem UE lub prawem państwa
członkowskiego. Nie ma konieczności podawania informacji o organach publicznych oraz osobach upoważnionych, które dane przetwarzają na wyraźne
polecenie/upoważnienie Administratora.
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nr 7 STO im. Juliusza Słowackiego, III Społeczne Liceum Ogólnokształcące STO im. Juliusza Słowackiego,
Społeczne przedszkole "Julek" STO im. Juliusza Słowackiego.
Administrator w każdym z ww. przypadków będzie analizował podstawy legalności powierzenia danych
osobowych oraz zakresy udostępniania niezbędnych danych osobowych i konieczność zawarcia koniecznych
umów udostępniania lub powierzania danych osobowych.
8. Sposób gromadzenie i przetwarzania danych
Dane zbierane są bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą. Podmiot danych świadomie i dobrowolnie
przekazuje Administratorowi dane poprzez wypełnienie deklaracji członkowskiej, kwestionariuszy, formularzy,
ankiety, wysłanie poczty elektronicznej (e-mail), rozmowę telefoniczną, sms lub inną dopuszczalną formę.
W sytuacji kiedy dane osobowe nie będą pochodziły bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą,
Administrator zgodnie z pkt. 7 będzie zobowiązany do podania informacji o źródle danych.
Dane przetwarzane są częściowo w sposób zautomatyzowany w formie elektronicznej w programach
komputerowych, księgowych. Administrator nie korzysta z automatycznego podejmowania decyzji, opartego
na przetwarzaniu danych, profilowaniu lub wywoływaniu skutków prawnych, sugerowaniu lub wpływaniu na
podejmowane decyzje.
9. Przekazywanie danych do państwa trzeciego
Administrator nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich (poza Europejski Obszar Gospodarczy) lub
organizacji międzynarodowych..
10. Okres przetwarzania i przechowywania danych osobowych
Okres, przez który dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane zależy od celu/ów przetwarzania oraz
momentu osiągnięcia celu/ów, dla których są one przetwarzane.
Dane przetwarzane na podstawie udzielonej zgody będą przetwarzane, przechowywane do momentu
wycofania zgody lub wniesienia sprzeciwu. Dane związane z wykonaniem umowy lub podjęcia działań przed
zawarciem umowy będą przetwarzane i przechowywane przez okres obowiązywania umowy lub do momentu
przedawnienia roszczeń z tytułu zawartych umów lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przetwarzania
danych wynikających z przepisów prawa oraz zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego (nie dłużej niż 10 lat).
Dane niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, wynikającego z przepisu prawa będą przechowywane w
celach archiwalnych i dowodowych, zgodnie z przepisami prawa jak np. przepisy podatkowe, które nakazują
przechowywanie danych przez określony czas (dane potrzebne do wystawienia faktury, dowody księgowe,
obsługa płatności i rozliczeń, ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń (nie dłużej niż 10 lat).
11. Prawa przysługujące osobie, której dane są przetwarzane
Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich
danych osobowych, ich poprawy, aktualizacji, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
Przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i prawo do przenoszenia danych. Prawo do
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano
na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje też prawo
wniesienia skargi do organu nadzorczego tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
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Wycofanie zgody, wniesienie sprzeciwu lub żądanie ograniczenia przetwarzania danych osobowych lub ich
całkowite usunięcie jest równoznaczne z rezygnacją z członkostwa w SSKSiT Glosator oraz może stanowić
znaczące ograniczenie, utrudnienie lub brak możliwości korzystania z praw członkowskich oraz usług
świadczonych przez Administratora.
Aby móc realnie skorzystać z ww. praw należy skontaktować się z Administratorem. Kontakt poprzez e-mail:
glosator@sto64.krakow.pl lub listownie pod adresem SSKSiT Glosator ul. Stradomska 10, 31-058 Kraków.
Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i aktualizacji niniejszego dokumentu.
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