
KLAUZULA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 
 
Wyrażam zgodę na: 
 
Przetwarzanie moich ww. danych osobowych w celu zgłoszenia na 
zawody………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………….……….
. zgodnie z Rozporządzeniem 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 rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 2016-04-27 (Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 
1), 
 
Podpis zgłaszającego 
 
i w związku z tym na przesyłanie informacji środkami komunikacji elektronicznej na wskazany przeze mnie adres e-mail w 
rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 
 
Podpis zgłaszającego 
 
Zostałam/em  poinformowany, co następuje: 
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kujawsko – Pomorski Związek Jeździecki 
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach: 

a) związanych z uczestnictwem w zawodach w celu wypełnienia prawnego obowiązku związanego z wystawianiem i 
przechowywaniem dokumentów (art. 6 ust. 1 Lit b ) i c) RODO); 

b) W celach archiwalnych - dowodowych dla  zabezpieczenia  informacji  na  wypadek prawnej potrzeby  wykazania 
faktów,  co   jest   naszym   prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f)  RODO);  

c) W  celu  ewentualnego  ustalenia,  dochodzenia  lub  obrony  przed  roszczeniami, co jest naszym prawnie 
uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO); 

d) W celu kontaktu, dla udzielenia odpowiedzi na ewentualnie zadane przez Paostwa pytania poprzez formularz 
kontaktowy lub pocztę e-mail. (art. 6 ust. 1 lit a)RODO). 

3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą członkowie KPZJ lub inne podmioty, którym przekazanie może byd 
konieczne w celu realizacji obowiązków i uzasadnionych celów administratora takich jak obsługa zawodów lub obsługa 
wymienionych wyżej uzasadnionych celów Administratora. 

4) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do Paostw trzecich, za wyjątkiem ewentualnego przekazywania tych 
danych w celach związanych z realizacją zawodów; 

5) Dane pozyskane w celu obsługi zwodów do kooca roku kalendarzowego, w którym odbyły się zawody lub do momentu 
złożenia przeze mnie wniosku o ich usunięcie. Usunięcie danych nastąpi w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.  

6) Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, 
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;   

7) Macie Paostwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych o ile przetwarzania dokonywane jest w 
oparciu o art. 6 ust 1 lit f  RODO.  

8) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że 
przetwarzanie dotyczących Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa;   

9) Dane osobowe pochodzą od osoby, której dane te dotyczą;   
10) Podanie danych jest niezbędne do obsługi zwodów, brak podania danych osobowych uniemożliwia prawidłową 

organizację;  
11) W  oparciu  o  Twoje  dane  osobowe  Administrator nie  będzie  podejmował  wobec Paostwa zautomatyzowanych    

decyzji,    w    tym   decyzji    będących   wynikiem profilowania.   
 
 
 
 
 
 

Data:  _______________________  Podpis_____________________________________________ 


