
Szanowni Państwo 
W związku z tym, iż nasza działalność wymaga przetwarzania danych osobowych : Państwa i 
Państwa dzieci a naszych zawodników , trenerów, wolontariuszy, przedstawicieli Zarządu, 
Komisji Rewizyjnej i współpracujących z nami przedstawicieli MOSiR Sosnowiec, Urzędu 
Miasta Sosnowiec i innych osób fizycznych , zgodnie  z wymogami prawnymi wykonania wobec 
Państwa obowiązku informacyjnego, a w szczególności art. 14  RODO – Rozporządzenie 
Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 2016/679 z dnia 27.04.2016r. , Zagłębiowski Klub 
Szermierczy informuje, że jest administratorem Państwa danych osobowych . 

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych : 
Administrator  danych : Zagłębiowski Klub Szermierczy 
Dane kontaktowe : 
ul. Braci Mieroszewskich 91 
41-219 Sosnowiec  
Tel. 514 389 831 
e-mail : zkssosnowiec@interia.pl 

Cele przetwarzania danych wg obowiązującego Statutu : 
1. Celem Stowarzyszenia jest: 
 
a) działanie w zakresie  popularyzacji i upowszechniania sportu szermierczego na rzecz ogółu 
społeczeństwa 
b) podnoszenie poziomu sportowego dzieci, młodzieży i seniorów 
c) wszechstronne propagowanie informacji o szermierce 
d) tworzenie odpowiednich warunków do uprawiania sportu 
e) pobudzanie świadomości społeczeństwa na temat sportu i rekreacji 
f) podnoszenie sprawności fizycznej ogółu społeczeństwa 
Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez :  

a) szkolenie zawodników różnych kategoriach wiekowych 
b) szkolenie, doszkalanie instruktorów i trenerów 
c) nawiązywanie kontaktów sportowych z organizacjami sportowymi w Polsce i poza 

granicami 
d) organizacja zawodów krajowych i międzypaństwowych 
e) rozwijanie działalności upowszechniającej szermierkę wśród dzieci poprzez organizację 

imprez promocyjnych i informacyjnych 
f) opracowanie kierunków szkolenia 
g) organizację zgrupowań w ośrodkach szkolenia 
h) organizacja obozów letnich i zimowych  
i) tworzenie klas sportowych w szkołach 
j) prowadzenie ośrodka informacji 
k) prowadzenie działalności wydawniczej 
l) współpracę z mediami 
m) współpracę z wszelkimi osobami oraz instytucjami o podobnych celach działania 



n) występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych władz i urzędów 
o) opiniowanie projektów dotyczących propagowania szermierki 
p) inne działania realizujące cele Statutowe. 
Odbiorcami danych, którym będziemy przekazywać/przekazaliśmy lub będziemy 
udostępniać/ udostępniliśmy Pani/Pana dane są:  
Urząd Skarbowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, MOSiR Sosnowiec, informacje do 
Urzędów Miast i Urzędów Marszałkowskich, Główny Urząd Statystyczny, Polski Związek 
Szermierczy, Śląski Związek Szermierczy, Międzynarodowa Federacja Szermiercza FIE, 
Europejska Federacja Szermierczej, Firma Ubezpieczająca WARTA, PZU, Hotele, 
organizatorzy imprez sportowych, strony internetowe i instytucje współpracujące z ZKS 
Sosnowiec. 

 Zakres przetwarzanych danych: 
Przetwarzamy Pani/Pana dane w postaci imienia/imion i nazwiska, data urodzenia, numeru 
PESEL, adresu zamieszkanie, nr dowodu osobistego, nazwa szkoły, miejsce pracy, inf.o stanie 
zdrowia, nr telefonu, adresu e-mail, konta bankowego, wizerunku w postaci fotografii, danych 
osobowych zawarte w dokumentach poświadczających Pani/Pana kwalifikacje, dopuszczenia do 
wykonywania prac/realizacji zadania np. zaświadczeń kwalifikacyjnych, świadectw, 
certyfikatów. 
Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego, poza obszar EOG z 
zachowaniem najwyższych standardów ich przekazywania. 
Źródło danych: 
Pani/Pana dane zostały nam udostępnione przez Panią/Pana w deklaracjach złożonych w Klubie 
oraz danych przekazanych drogą e-mail, pocztą i sms.  

Okres przechowywania danych osobowych: 
Będziemy przechowywać Pani/Pana dane osobowe przez okres współpracy z Zagłębiowskim 
Klubem Szermierczym. 

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych  
Ma Pani/Pan prawo do:  
· dostępu do swoich danych osobowych, 

· żądania sprostowania  lub w określonych przypadkach usunięcia swoich danych 
osobowych, 
· żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, 
· prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych ze względu na 
szczególną sytuację – bowiem przetwarzamy Pani/Pana dane na podstawie naszego 
prawnie uzasadnionego interesu, 
· usunięcia danych w uzasadnionych w Rozporządzeniu przypadkach. 

 
W celu skorzystania ze swoich praw powinna Pani/Pan skontaktować się z Zarządem 
Zagłębiowskiego Klubu Szermierczego. 
Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się 
ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  
 
 
Zarząd Zagłębiowskiego Klubu szermierczego 
 
  
 



 


