
KLAUZULA INFORMACYJNA 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 
2016 r. informujemy, iż: 
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych, oraz danych osobowych Pana/Pani dziecka jest 

Spółdzielnia Socjalna Salve Regina w Sandomierzu ul, Ostrówek 2 
2. Pana/Pani dane osobowe, oraz dane osobowe Pana/Pani dziecka przetwarzane będą wyłącznie w 

celu: 

 niezbędnym do organizacji obozu stacjonarnego, przez Klub Szachowy Salve Regina, zgodnie z 
art. 6 ust 1 lit B RODO. 

3. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych, oraz danych osobowych Pana/Pani dziecka będą: 

 pracownicy Spółdzielni Socjalnej Salve Regina. 

 podmioty współpracujące z Spółdzielnia Socjalną Salve Regina na podstawie umów 
powierzenia, w związku z organizacją obozu stacjonarnego. 

 organy państwowe, którym udostępnienie danych osobowych regulują oddzielne przepisy 
prawa. 

4. Pana/Pani dane osobowe, oraz dane osobowe Pana/Pani dziecka nie będą przekazywane do państwa 
trzeciego ani żadnej organizacji międzynarodowej. 

5. Pana/Pani dane osobowe, oraz dane osobowe Pana/Pani dziecka będą przechowywane/przetwarzane: 

 przez okres 6 lat (w celach podatkowych), zgodnie z Art. 74 Ustawy o Rachunkowości, oraz Art. 
86 Ordynacji Podatkowej. 

6. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich i dziecka danych oraz prawo ich sprostowania, 
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. 

7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych 
osobowych Pana/Pani dotyczących lub danych osobowych Pana/Pani dziecka narusza przepisy 
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

8. Dane osobowe podaje Pan/Pani dobrowolnie. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest 
warunkiem uczestnictwa Pana/Pani dziecka w obozie stacjonarnym organizowanym przez Spółdzielnie 
Socjalna Salve Regina. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości 
uczestnictwa w obozie. 

9. Pana/Pani dane osobowe, jak również dane osobowe Pana/Pani dziecka nie będą przetwarzane w 
sposób zautomatyzowany, nie będą też poddawane procesowi profilowania. 

 
Na podstawie Art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 wyrażam zgodę 
na otrzymywanie od Spółdzielni Socjalne Salve Regina informacji związanych z organizacją zajęć za 
pomocą środków komunikacji elektronicznej. 
 

TAK                          NIE 
 
Oświadczam, 
 
Zgodnie z Art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 wyrażam zgodę na 
otrzymywanie materiałów reklamowych przesyłanych przez Spółdzielni Socjalne Salve Regina za pomocą 
środków komunikacji elektronicznej. 
 

TAK                          NIE 
 
Wyrażam zgodę na korzystanie z telekomunikacyjnego urządzenia końcowego (np. telefonu) przez 
Spółdzielnię Socjalną Salve Regina, w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego, zgodnie z art. 172 
ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z2014 r. poz. 243 ze zm.). 
 

TAK                           NIE 
 
 
 
 
 
 
Sandomierz dnia ...................                       ………………………………. 
                                                                         (czytelny podpis rodzica lub opiekuna prawnego)    


