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KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
W RAMACH PROGRAMU MIEJSKIEGO „TENIS W KRAKOWIE”
Informujemy, że administratorem danych osobowych jest Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy z siedzibą
w Krakowie, al. Powstania Warszawskiego 6, reprezentowany przez Dyrektora Krzysztofa Augustyna. Kontakt
do Inspektora Ochrony Danych – inspektor4@mjo.krakow.pl.
Dane osobowe uczestników są przekazywane administratorowi przez szkoły na mocy porozumienia, które
zostało zawarte pomiędzy jednostkami Gminy Miejskiej Kraków.
Celem przetwarzania danych jest realizacja zajęć tenisowych w ramach program miejskiego „Tenis w
Krakowie” oraz promocja tenisa wśród najmłodszych w ramach ogólnopolskiego systemu „Tenis 10”, którego
częścią jest krakowski program (szczegóły w Regulaminie).
Podstawą prawną przetwarzania danych jest Prawo Oświatowe wraz z powiązanymi innymi ustawami i
rozporządzeniami w związku z art. 6. ust. 1 lit. c, e RODO (to znaczy: wypełnienia obowiązku prawnego oraz
zadań realizowanych w interesie publicznym) oraz w związku z art. 6. ust. 1 lit. f RODO (to znaczy:
uzasadnionym interesem administratora danych są działania w zakresie promocji tenisa i KSOS, jako miejsca
aktywnego wypoczynku w Krakowie).
Zakres danych obejmuje W celu realizacji zajęć tenisa: Zgłoszenia dokonuje szkoła - imię i nazwisko
dziecka, data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, imiona rodziców, nr tel. rodziców, pesel (zgodnie z
Prawem Oświatowym). Dane te są przetwarzane przez upoważnionych nauczycieli.
Informujemy, że mają Państwo prawo:
1. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, poprawienia,

2. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes UODO,
3. dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania zajęć oraz archiwizowane przez 5 lat.
4. odbiorcami danych osobowych są: podmioty upoważnione do odbioru Państwa danych osobowych na
podstawie odpowiednich przepisów prawa.
W celu realizacji zadań promocyjnych (dotyczy danych w postaci wizerunku dziecka i osób towarzyszących):
Organizator zastrzega sobie prawo do wykonywania w trakcie zajęć zdjęć i krótkich reportaży filmowych, które
prezentowane będą na stronie www.ksos.pl, fan page www.facebook.com/KSOSpl oraz przekazywane do
celów redakcyjnych. W przypadku zdjęć umieszczanych na profilu w portalu Facebook, informujemy, że
niektóre serwery znajdują się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, tj. w USA, jednak Komisja Unii
Europejskiej stwierdziła odpowiedni stopień ochrony zapewnianej na podstawie założeń Tarczy Prywatności
UE-USA. Facebook informuje o przestrzeganiu tych regulacji (https://pl-pl.facebook.com/about/privacyshield).
W przypadku indywidualnych zdjęć lub wywiadów z dziećmi, rodzice zostaną poproszeni o zgodę.
Informujemy, że maja Państwo prawo:
1. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, poprawienia,

2. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes UODO,
3. w dowolnym momencie mogą Państwo wnieść sprzeciw na adres Administratora,
4. odbiorcami danych osobowych są:
▪ podmioty upoważnione do odbioru Państwa danych osobowych na podstawie odpowiednich
przepisów np. Gmina Kraków w ramach rozliczenia projektu.

▪ firma Studio DesiRe s.c., z którą Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy zawarł umowę powierzenia na
obsługę elektroniczną projektu.
Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednak niezbędny do udziału w programie
miejskim „Tenis w Krakowie”. Dziękujemy za zapoznanie się z informacjami. Dołożymy wszelkich starań,
aby Państwa dane były przetwarzane w sposób zapewniający ich bezpieczeństwo oraz nie zostały przekazane
nieupoważnionym, przypadkowym osobom.

