RODO
KLAUZULA INFORMACYJNA
z dnia 9 kwietnia 2019 r.

Szanowny(a) Panie/ Pani

ŁKS Łódź Sp. z. o. o z siedzibą w Łodzi przy ul. Unii Lubelskiej 2, 94-020 Łódź, jako administrator
danych osobowych, z uwagi na rozpoczęcie obowiązywania Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych,
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) informuje Pana/Panią, iż:
ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem Pana/Pani danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o sposobie
wykorzystania Pana/Pani danych osobowych jest:

ŁKS Łódź Sp. z. o. o z siedzibą w Łodzi:
94-020 Łódź, ul. Unii Lubelskiej 2

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA
W celu skontaktowania się z administratorem danych prosimy o:
Przesłanie wiadomości w formie elektronicznej na adres skrzynki mailowej:
milena.chmielecka@lkslodz.pl ;
Przesłanie wiadomości w formie pisemnej na adres siedziby klubu tj.:
Stadion Miejski, Biuro marketingu ŁKS Łódź, al. Unii Lubelskiej 2, 94-020 Łódź

PODMIOTY KTÓRYCH DANE BĘDĄ PRZETWARZANE:
ŁKS ŁÓDŹ SP. Z. O. O będzie przetwarzać i przechowywać dane:

Wnioskodawców:
Osób zgłaszających się do klubu ŁKS Łódź sp. z. o. o w celu uzyskania pomocy w zakresie organizacji
wsparcia charytatywnego, jak również osób których dane zostały uzyskane przy okazji świadczenia
takich usług; Osób, które są członkami rodziny chorego, w przyadku gdy on sam nie jest
wnioskodawcą.
Osób współpracujących z klubem ŁKS Łódź sp. z. o. o w sposób stały bądź sporadyczny przy
świadczeniu usług przez ŁKS.
Chorych i poszkodowanych:
Osób, których wniosek dotyczy i ma być właśnie na te osoby świadczona pomoc udzielona przez klub
ŁKS Łódź sp. z. o. o.



Osoba chora może być wnioskodawcą
W przypadku gdy wniosek składa osoba trzecia, osoba chora musi wyrazić na to zgodę i
podpisać nieniejszy dokument.

CELE PRZETWARZANIA DANYCH, PODSTAWA PRAWNA ORAZ PRAWNIE UZASADNIONE INTERESY
Informujemy, że Państwa dane osobowe przetwarzane będą, gdy jest to niezbędne do:
Zawarcia i wykonania umowy, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. B RODO, w tym w szczególności
umowy udzielenia wsparcia charytatywnego.
Wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze danych osobowych na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. C RODO wynikających z prawa Unii lub prawa polskiego.
Celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub
stronę trzecią na podstawie art. 6 ust. 1 lit. F RODO, za które administrator uznaje w szczególności:
dochodzenie, ustalenie i obronę przed roszczeniami (np. w zakresie naruszeń dóbr osobistych klubu
ŁKS Łódźsp. Z. o. o w szczególności jej dobrego imienia i wizerunku, czy też rzekomego łamania przez
ŁKS lub podopiecznych obowiązujących reguł prawnych);
zapewnienie bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego (w szczególności bezpieczeństwa
systemu umożliwiającego uczestnictwo w obsługiwanych wydarzeniach, związanych ze wsparciem
charytatywnym);
cele archiwalne i statystyczne.

KATEGORIE PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH
Dane mające na celu potwierdzenie tożsamości (imię, nazwisko, numer PESEL);

Dane kontaktowe (numer telefonu, adres email, adres zamieszkania);
Dane identyfikacji podatkowej;
Dane dotyczące wykształcenia, doświadczenia zawodowego czy zainteresowań – jeśli jest to
konieczne z punktu widzenia świadczonych usług;
Wizerunek;
Ponadto ŁKS Łódź sp. z. o. o może przetwarzać inne kategorie danych osobowych, o ile nie można
zakwalifikować tych danych do żadnej ze wskazanych grup, a przetwarzanie jest dokonywane w
celach określonych niniejszą informacją.

KATEGORIE ODBIORCÓW DANYCH
Odbiorcami danych mogą być podmioty z następujących kategorii:

Podmioty współpracujące z klubem ŁKS Łódź w zakresie realizacji usług świadczeń pomocy
charytatywnej.
Zakłady Ubezpieczeń zapewniające ubezpieczenia w ramach obsługiwanych wydarzeń,
organizowanych przez klub ŁKS Łódź(w szczególności w zakresie ubezpieczenia NNW dla uczestników)
Podmioty upoważnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa (w szczególności sądy i
organy państwowe)
Podmioty świadczące usługi:
Informatyczne oraz nowych technologii
Księgowo-finansowe
Audytorskie i kontrolne
Niszczenia dokumentów
Pocztowe i kurierskie
Podane dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom.

PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA
Posiada Pan/Pani prawo do:
Żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych i ich sprostowania;
Usunięcia danych osobowy tzw. „prawo do bycia zapomnianym”;
Ograniczenia przetwarzania;
Przenoszenia danych;

Cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Celem skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z ŁKS-em Łódź.
W zakresie prawa do usunięcia danych osobowych tj. „prawa do bycia zapomnianym” administrator
danych usunie dane osobowe w przypadku gdy:
Dane osobowe nie są już potrzebne do realizacji celów do których zostały zebrane;
Cofnięto zgodę na przetwarzanie danych osobowych i nie istnieje inna podstawa prawna do ich
przetwarzania;
Został wniesiony sprzeciw wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych;
Pana/Pani dane osobowe były przetwarzane w sposób niewłaściwy, niezgodny z prawem;
Dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku przewidzianego w prawie
Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega ADO.
W zakresie prawa sprzeciwu ma Pan/Pani możliwość wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
danych osobowych, o ile przetwarzanie to odbywa się w celach wynikających z prawnie
uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub stronę trzecią, tj. na podstawie art.
6 ust. 1 lit. F RODO.
Przyczyną takiego sprzeciwu musi być Pana/Pani szczególna sytuacja. Po otrzymaniu sprzeciwu
przestaniemy przetwarzać Pana/Pani dane osobowe w powyższych celach, co do których wyraziła
Pani/Pan sprzeciw, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do
przetwarzania, nadrzędnych wobec Pana/Pani interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia,
dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.
Ponadto ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do GIODO gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie
danych osobowych pana/Pani dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO).

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
Celem wykonania umowy/umów – do momentu ich wykonania, rozwiązania bądź wygaśnięcia;
Celem ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – do momentu ich wyegzekwowania,
lub przedawnienia roszczeń.
Celem ciążących na klubie obowiązków prawnych – do momentu spełnienia lub wygaśnięcia
obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Podsumowanie końcowe:
6.1. BENEFICJENT WYRAŻA ZGODĘ NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W CELU REALIZACJI
WSPARCIA.

6.2. ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH W ROZUMIENIU WW. USTAWY JEST ŁKS ŁÓDŹ SP. Z.
O . O Z SIEDZIBĄ W ŁODZI, PRZY AL. UNII LUBELSKIEJ 2.
6.3. ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH BENEFICJENTA JEST DOBROWOLNA.
6.4. BENEFICJENTOWI PRZYSŁUGUJE PRAWO DOSTĘPU DO DANYCH OSOBOWYCH I ICH
POPRAWIANIE.

ZGODA NA PRZETWARZANIE I DANYCH OSOBOWYCH I WYKORZYSTYWANIE WIZERUNKU

Zgoda na przetwarzanie wizerunku

Oświadczam, że:
Jestem wnioskodawcą/ chorym / chorym wnioskodawcą i ubiegam się o skorzystanie z pomocy
charytatywnej, która jest udzielana przez ŁKS Łódź sp. z. o. o. z tego tytułu mój wygląd jest
powszechnie dostępny dla nieniejszego wnioskobiorcy. Udzielam, zwanym „Upoważnionym”,
bezterminowej zgody na rozpowszechnianie, na zasadach i w sposób określony w niniejszym
oświadczeniu, mojego wizerunku.
(zakres upoważnienia) Niniejsza zgoda upoważnia Upoważnionego do rozpowszechniania
Wizerunku w celach informacyjnych poprzez udostępnienie Wizerunku bez ograniczeń czasowych
oraz terytorialnych, w szczególności w celu zamieszczenia Wizerunku w mediach zewnętrznych
oraz w mediach wewnętrznych Upoważnionego w związku z udzieleniem pomocy charytatywnej.
Wizerunek jest rozumiany jako podobizna umieszczona na rysunku, filmie, czy zdjęciu. I w tych
formach może być ona przechowywana i rozpowszechniana przez ŁKS Łódź sp. z. o. o.
(osoby trzecie) W związku z korzystaniem lub rozpowszechnianiem przez Upoważnionego
Wizerunku, Upoważniony może w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym oświadczeniu
udzielać osobom trzecim zgody na korzystanie lub rozpowszechnianie Wizerunku.

3)
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Upoważnionego następujących moich danych
osobowych dla celów dokumentacyjnych:
a)

Wizerunek;

b)

imię i nazwisko:.............................................

c)

Pesel, miejsce zamieszkania i zameldowania, rok urodzenia, miejsce zatudnienia

PESEL: ..............................................................................................................................
MIEJSCE ZAMIESZKANIA I ZAMELDOWANIA: ....................................................................
.........................................................................................................................................
ROK URODZENIA ..............................................................................................................
.........................................................................................................................................

MIEJSCE ZATRUDNIENIE ...................................................................................................

4)

Otrzymałem klauzulę informacyjną, która jest częścią niniejszej zgody.

5)
Przekazuję do wglądu dokemntację lekarską chorego / wnioskodawcy oraz pozostałe
dokumenty dodatkowe, które mogą być zażądane przez klub ŁKS Łódź sp. z. o. o w celu weryfikcji
wiarygodności składanego wniosku.
5)
Udzielam zgody na przetwarzanie danych i wykorzystanie wizerunku w sposób całkowicie
nieodpłatny.

………………………………
Data i czytelny podpis
(W przypadku chorego, który jest niepełnoletni, podpis opiekuna prawnego)

