
Klauzula informacyjna RODO: 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 (ogólne rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. U. 

UE L 119/40 4.5.2016 PL) – dalej „RODO”, informujemy, że: 

1. Administratorem danych osobowych jest Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej 

AKWEN w Czerwonaku, ul. Leśna 6, 62-004 Czerwonak (dalej: „AKWEN”), e-mail: 

p.stanczak@akwenczerwonak.pl    

2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Dawid Nogaj, adres e-mail: 

inspektor@bezpieczne-dane.eu.  

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celach rozpatrzenia wniosku  

i załatwienia sprawy oraz przetwarzane będą w zakresie podanym w formularzu, 

na podstawie przesłanki wynikającej z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. 

4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów 

określonych w punkcie 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie 

wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, tzn. przez okres 

10 lat licząc od roku następnego po dniu ustania wypłacania stypendium. 

5. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest 

dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia 

udział w zawodach postępowaniu stypendialnym. 

6. Podane dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i będą 

profilowane.  

7. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich 

danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a 

także przenoszenia danych w zakresie wynikającym z przepisów prawa.  

8. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje również prawo do wniesienia 

sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na 

przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa do cofnięcia zgody 

nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce do 

momentu wycofania zgody.  

9. Osobom składającym wniosek przysługuje prawo wniesienia skargi do organu 

nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

10. Podane dane osobowe mogą być przekazywane do państw spoza Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego oraz organizacji międzynarodowych. 

Oświadczam, iż zapoznałam/łem się z powyższą klauzulą: 

 
………..…..…………….………………………………… 

                (data i podpis zawodnika/ rodzica w przypadku osoby niepełnoletniej) 
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