
 

 
 

ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 
CSW OPTY Ustka 

 
W związku z wejściem w życie 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 rozporządzenie o ochronie danych) zwane dalej RODO, informujemy: 
 
1. Centrum Sportów Wodnych OPTY Ustka przetwarza dane osobowe w związku  
z przynależnością do klubu osób podających dane osobowe lub niepełnoletnich 
osób,  
w imieniu których dane te są przekazywane.  
2. Administratorem przekazanych danych osobowych jest Centrum Sportów 
Wodnych OPTY Ustka, ul. Westerplatte 19B, 76-270 Ustka, kontakt@optyustka.pl. 
3. Administrator danych przetwarza dane osobowe w celu prowadzenia ewidencji 
członków klubu oraz wykonywania zadań statutowych klubu, w tym organizacji zajęć 
z zakresu żeglarstwa dla dzieci i młodzieży oraz wyjazdów na regaty. 
4. Podstawa przetwarzania danych osobowych: art. 6 ust. 1 lit a), b) i f) 
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 rozporządzenie o ochronie danych). 
5. Dane osobowe przetwarzane są w zakresie: imienia, nazwiska, numeru PESEL 
lub adresu zamieszkania, numeru telefonu kontaktowego (na podstawie art. 6 ust. 1 
lit b) RODO). Podanie numeru telefonu ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa 
członków klubu oraz informowanie o sprawach organizacyjnych związanych z 
funkcjonowaniem klubu.  
6. Wizerunek członków klubu przetwarzany jest na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit 
a) RODO). 
7. Prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit f) 
RODO) ma na celu pieczę nad mieniem i finansami klubu. 
8. Na podstawie zgody członka klubu lub jego przedstawiciela ustawowego    
9. Dane osobowe mogą zostać przekazane następującym kategoriom odbiorców 
danych: 
a) procesorom w związku ze zleconymi przez Administratora działaniami, 
b) firmom kurierskim i pocztowym, które będą dostarczać do Państwa przesyłki; 
c) podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, 
d) podmiotom określonym w zgodzie na wykorzystanie wizerunku.  
10. W zakresie określonym w pkt 5 podanie danych osobowych CSW OPTY Ustka 
jest dobrowolne, lecz niezbędne do uzyskania i zachowania członkostwa w klubie. 
Niepodanie danych osobowych uniemożliwia uzyskanie członkostwa w klubie. 



Żądanie ograniczenia przetwarzania danych osobowych albo ich usunięcia jest 
równoznaczne z rezygnacją z ubiegania się o członkostwo klubu albo z wystąpieniem 
z klubu. 
11. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres wynikający z przepisów 
dotyczących zasad prowadzenia uczniowskich klubów sportowych oraz 
stowarzyszeń, rachunkowości oraz dodatkowo prawa cywilnego w zakresie 
dotyczącym dochodzenia roszczeń z niej wynikających. 
12. Osoba przekazująca dane osobowe posiada prawo dostępu do danych 
osobowych dotyczących jej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o 
prawie do przenoszenia danych. Uprawnienia realizowane są na zasadach 
określonych w RODO. 
13. Osoby, których dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody (w 
szczególności wykorzystanie wizerunku) mają prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 
podstawie zgody przed jej cofnięciem 
14. Osobie przekazującej dane osobowe przysługuje prawo do wniesienia skargi do 
organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
15. Państwa dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu 
decyzji, w tym profilowaniu.  
 

 
Zarząd CSW Opty Ustka 

 


