KLAUZULA INFORMACYJNA

Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych Pani/Pana dziecka jest
Stowarzyszenie Mażoretek Tamburmajorek i Cheerleaderek Polskich w Opolu, ul. Wiejska 173 B/2, 45 –
334 Opole, tel. 665447511, e -mail: stanislawrewienski@neostrada.pl reprezentowane przez Prezesa
Stowarzyszenia.
2. SMTiCHP nie posiada Inspektora Nadzoru danych osobowych.
3. W związku z organizacją „Kursu dla instruktorów tańca mażoretkowego – I stopnia, 15-16.02.2020 w
Opolu”, „Kursu dla instruktorów tańca mażoretkowego – II stopnia, 17-20.02.2020 w Opolu”,
„Seminarium III stopnia (otwarte) dla instr. tańca i młodzieży. 14-15.03.2020 w Opolu”, „Seminarium i
Egzaminu na sędziego krajowego – 15.03.2020 w Opolu”, „Otwartych Mistrzostw Mażoretek Polski
Północno – Wschodniej (Woj. Mazowieckie, Podlaskie, Warmińsko-Mazurskie, Kujawsko-Pomorskie)
– 21.03.2020 w Ostrołęce”,” Otwartych Mistrzostw Mażoretek Polski Zachodniej (Woj. Wielkopolskie,
Lubuskie,Dolnośląskie, Zachodnio-Pomorskie, Pomorskie) – 18-19.04.2020 w Kościanie”, „IX
Otwartych Mistrzostw Mażoretek Polski Środkowej dla Województwa Łódzkiego,Mazowieckiego i
Świętokrzyskiego – 25-26.04.2020 w Poddębicach”, „Otwartych Mistrzostw Mażoretek Polski
Południowo – Wschodniej (Woj. Lubelskie, Podkarpackie, Małopolskie) – 1.05.2020 Pustków –
Osiedle”, „I Puchar Polski Mażoretek „Mój Pierwszy Krok” – Grupa B – 14.05.2020 Kędzierzyn Koźle”, "XXII Mistrzostw Polski Mażoretek, 17-19.05.2019 Kędzierzyn - Koźle ", „Seminarium III stopnia
dla instruktorów tańca mażoretkowego 21-22.11.2020 w Opolu” administrator przetwarza dane

osobowe uczestników i rodziców/opiekunów prawnych:
a) imię i nazwisko uczestnika oraz rok urodzenia wraz z powiązanymi z nim danymi
rodzica/opiekuna prawnego w celu udziału dziecka w wyżej wymienionych (pkt. 3)
przedsięwzięciach i kontaktu z rodzicem/opiekunem prawnym w związku z udziałem w szkoleniu,
konkursie - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
b) imię i nazwisko uczestnika oraz rok urodzenia w celu informowania przez administratorów o
organizacji wyżej wymienionych (pkt. 3) przedsięwzięć, udziale dziecka w szkoleniu, konkursie i
jego wynikach - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
4. Dane osobowe będą przetwarzane do dnia/do czasu przedawnienia roszczeń związanych organizacją i
przebiegiem konkursu, nie dłużej jednak niż 2 lata od jego zakończenia.
5. Dane osobowe zostaną przekazane do państwa trzeciego w związku z przechowywaniem danych
osobowych na serwerze Facebook.
6. Ma Pan/i prawo do:
b) dostępu do treści danych osobowych dziecka i własnych oraz ich sprostowania, żądania
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, do
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
c) do wniesienia skargi do organu nadzorczego - do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
w razie uznania (przez Panią/Pana), że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pana/i lub
dziecka narusza przepisy RODO.
7.Podanie przez Pana/Panią danych osobowych wymienionych w:
a) pkt 3 a) jest dobrowolne, a konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości
wzięcia udziału przez dziecko w szkoleniu, konkursie,
b) pkt 3 b) jest dobrowolne, a konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości
informowania przez administratora o organizacji szkolenia, konkursu z udziałem dziecka w
szkoleniu, konkursie i uzyskanym przez nie wyniku.
8. Podane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

