
SZANOWNI PAŃSTWO

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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), zwanym RODO, 
przekazujemy podstawowe informacje na temat rozporządzenia oraz informację o administratorze 
danych.

ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa oraz 
Państwa dzieci dane osobowe, jest Klub Sportowy Manhattan 27 z siedzibą w Katowicach, ul 
Łętowskiego 5/9 ; 40-648 Katowice.
Osobą zarządzającą danymi osobowymi jest Prezes Klubu Teofila Sajda.

POZYSKIWANIE DANYCH OSOBOWYCH

Państwa i Państwa dzieci dane osobowe pozyskaliśmy w drodze kontaktu mailowego, 
telefonicznego,  osobistego, poprzez stronę internetową, przez formularz kontaktowy ,przez portal 
rezerwacyjny, karty kwalifikacyjne uczestników wypoczynku.

CEL PRZETWARZANIA  DANYCH OSOBOWYCH

– tworzenie list uczestników kolonii 
– przekazywanie list uczestników kolonii wychowawcom kolonijnym
– przekazywanie list uczestników kolonii ośrodkom wypoczynkowym
– posługiwanie się danymi osobowymi podczas przewozu dzieci na kolonie i wyjazdów na 

wycieczki i zajęcia fakultatywne
– wystawiania niezbędnych dokumentów potwierdzających korzystanie z naszych usług 

(faktury, dowody wpłaty) oraz dokonywania płatności gotówkowych i bezgotówkowych
– obsługi zgłoszeń które są do nas kierowane drogą elektroniczną, listowną , przekazem 

ustnym i wizytą osobistą w biurze
– sporządzanie dokumentów potrzebnych do rozliczeń księgowych 
– działania mające na celu archiwizację danych w celu zapewnienia rozliczalności i spełnienia

przez nas obowiązków wynikających z przepisu prawa
– obsługi reklamacji i skarg – jeśli zostaną złożone
– wykorzystywania przez nas danych kontaktowych w celu związanym ze świadczeniem 

usług wynikających z zawartej umowy 
– udostępnianie danych potrzebnych przy udzielaniu pomocy medycznej
– przekazanie danych osobowych ubezpieczycielowi

INFORMACJA O WYMOGU PODANIA DANYCH

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże bez ich podania nie jest możliwe zawarcie 
umowy z Klubem Sportowym Manhattan 27 , realizacja  pobytu dziecka na koloniach i obozach, 
oraz innych prawnie usprawiedliwionych zadań i celów. Podanie danych osobowych w celach 
marketingowych jest dobrowolne.



UPRAWNIENIA WOBEC KLUBU SPORTOWEGO MANHATTAN 27 W 
ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH

Przysługuje Państwu prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Państwa danych, ograniczenia ich
przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu 
decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich 
danych osobowych.
Z tych uprawnień mogą Państwo korzystać, gdy :
     - w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Państwa dane są nieprawidłowe 
       lub niekompletne,
     - w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Państwa dane nie będą już niezbędne do celów, dla
       których zostały zebrane przez Klub Sportowy Manhattan 27;  można cofnąć  swoją zgodę na     
       przetwarzanie danych;  można zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych; Państwa
       dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania  
       się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze
       świadczeniem usług drogą elektroniczną,                        
     - w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważą Państwo, że Państwa
       dane są nieprawidłowe – można żądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych na okres    
       pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Państwa  dane będą przetwarzane 
       niezgodnie z prawem, ale nie będą Państwo chcieć aby zostały usunięte; Państwa dane nie będą
       nam  już potrzebne, ale mogą być potrzebne Państwu do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub 
       wniosą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia , czy prawnie
       uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu,
     - w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Państwa danych odbywa się na 
       podstawie Państwa zgody lub umowy zawartej z Państwem oraz , gdy przetwarzanie to odbywa
       się w sposób automatyczny.
Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną 
danych osobowych.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Przechowujemy Państwa dane osobowe przez czas nie dłuższy niż jest to niezbędne do osiągnięcia 
celu przetwarzania, a także po tym okresie w celach:
     - wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności 
       podatkowych i rachunkowych
     - statystycznych i archiwizacyjnych
     - dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy.
 
W celu udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych 
będziemy przechowywać dane przez okres, w którym Klub Sportowy Manhattan 27 zobowiązane 
jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia 
wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW SPOZA EUROPEJSKIEGO 
OBSZARU GOSPODARCZEGO

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji 
międzynarodowej.



KONTAKT Z NAMI
     - w biurze Klubu Sportowego Manhattan 27 w Katowicach, ul Łętowskiego 18,
     - telefonicznie (32 206 58 52)
     - mailowo (biuro.manhattan27@gmail.com)
     - listownie (Klub Sportowy Manhattan 27, ul. Łętowskiego 5/9; 40-648 Katowice)
     - Prezes Klubu Teofila Sajda, tel. 600 969 631

Z poważaniem Zarząd i Kierownictwo Klubu Sportowego Manhattan 27

mailto:biuro.manhattan27@gmail.com

