
POLITYKA PRYWATNOŚCI 
DLA CZŁONKÓW  
UKS ,,DWÓJKA” 

 
Uczniowski Klub Sportowy ,,Dwójka” w trosce o poszanowanie prywatności i 
ochronę danych osobowych, w tym wizerunku swoich członków, chciałby 
poinformować wszystkich członków oraz ich rodziców i opiekunów prawnych o 
swojej polityce prywatności.  
Zależy nam na tym, aby wszystkie osoby, których dane są przetwarzane, miały pełny 
dostęp do informacji na temat sposobu pozyskiwania, celów przetwarzania oraz 
usuwania ich danych osobowych przez nasz klub. Pragniemy również, 
poinformować wszystkich członków UKS ,,Dwójka” o przysługujących im prawach 
związanych z ochroną ich danych. 
 
Administrator danych osobowych 
 
Administratorem danych członków klubu jest UKS ,,Dwójka”  

adres: ul. Wyspiańskiego 3, 42-600 Tarnowskie Góry. 
E-mail: klub@judotg.pl 

 
Informacja o danych osobowych, które pozyskuje i przetwarza klub: 
 
Podczas składania deklaracji członkowskiej UKS ,,Dwójka'' prosi Państwa o podanie: 

imienia i nazwiska osoby, która chce zostać członkiem klubu 
daty urodzenia 
danych adresowych 
dane kontaktowe do rodziców lub opiekunów prawnych (jeżeli członkostwo 
dotyczy dziecka) 

 
W czasie trwania członkostwa w klubie przetwarzane są: 

dane wymagane do zgłoszenia zawodnika do zawodów: imię, nazwisko, 
waga, rocznik, stopień szkoleniowy;  
zdjęcia i filmy z treningów i zawodów; 
wyniki zawodów oraz rankingi; 
dane wymagane do uzyskania licencji zawodniczej; 
dane dotyczące opłacania składek; 
korespondencja tradycyjna oraz elektroniczna z członkami klubu lub ich 
rodzicami (opiekunami prawnymi) 
 

Szczególne kategorie danych osobowych przetwarzane w klubie: 
informacje na temat zdrowia oraz przebytych chorób lub kontuzji mających 
wpływ na udział w zajęciach sportowych; 

 
Podstawę prawną do przetwarzania tych kategorii danych stanowi artykuł 9 pkt. 2d) 
RODO. 
Informacja ta jest niezbędna w celu zapewnienia bezpieczeństwa podczas 
prowadzenia zajęć oraz uczestnictwa w imprezach sportowych organizowanych 
przez UKS ,,Dwójka”. 
 
 
 



 
 
 
 
W jakim celu i jak długo będziemy przetwarzać dane osobowe członków klubu. 
 
Cel przetwarzania Kategorie danych Podstawa prawna Planowany termin 

usunięcia danych 
Ewidencja członków 
klubu. 

Imię, nazwisko,  data 
urodzenia,  miejsce 
zamieszkania, 
telefon rodzica lub 
opiekuna prawnego, 
e-mail rodzica lub 
opiekuna prawnego, 
imię i nazwisko 
rodzica lub opiekuna 
prawnego. 

Przetwarzanie jest 
niezbędne, w celu 
wykonania umowy 
(rejestracji jako 
członka klubu) 
RODO art 6 ust.1 
lit.b) 

Do czasu ustania 
członkostwa w 
klubie, a po tym 
czasie, w innych, 
zgodnych z prawem 
celach np. okres 
zabezpieczenia 
ewentualnych 
roszczeń tj. 5 lat. 

Informacja w 
deklaracji 
członkowskiej na 
temat 
przeciwwskazań do 
uprawiania judo. 

Informacja o 
przebytych 
chorobach, 
kontuzjach, wadach 
postawy lub istotnych 
wskazaniach od 
specjalistów 
mogących mieć 
wpływ na trening, 

Przetwarzanie jest 
niezbędne, w celu 
wykonania umowy 
(zapewnienie 
bezpieczeństwa 
podczas treningów) 
RODO art 6 ust.1 
lit.b) 

Do czasu ustania 
członkostwa w 
klubie, a po tym 
czasie, w innych, 
zgodnych z prawem 
celach np. okres 
zabezpieczenia 
ewentualnych 
roszczeń tj. 5 lat. 

Prowadzenie listy z 
danymi kontaktowymi 
członków klubu i/lub 
ich 
rodzicami/opiekunam
i prawnymi. 

Imię, nazwisko 
członka klubu, imię i 
nazwisko oraz 
telefon kontaktowy 
rodzica lub opiekuna 
prawnego, e-mail 
rodzica lub opiekuna 
prawnego 

Przetwarzanie jest 
niezbędne, w celu 
wykonania umowy. 
RODO art 6 ust.1 
lit.b) 

Do czasu ustania 
członkostwa w 
klubie. 

Prowadzenie 
ewidencji stopni 
szkoleniowych Judo 
w celu zapewnienia 
ciągłości szkolenia. 

Imię, nazwisko, rok 
urodzenia,  daty 
egzaminów na 
kolejne stopnie 
szkoleniowe, rok 
rozpoczęcia 
treningów judo 

Przetwarzanie jest 
niezbędne do celów 
wynikających z 
prawnie 
uzasadnionych 
interesów 
realizowanych przez 
administratora. 
RODO art. 6 ust. 1 lit 
f) 

Nie określono.  

Prowadzenie 
protokołów z 
przeprowadzanych 

Imię, nazwisko, data 
urodzenia, dane 
Klubu, nazwiska 

Przetwarzanie jest 
niezbędne, w celu 
uzyskania stopnia 

Po przyjęciu wersji 
elektronicznej 
protokołu przez 



egzaminów w celu 
rejestracji w PZJudo 

egzaminatorów, data 
przeprowadzenia 
egzaminu. 

szkoleniowego 
zgodnie z 
regulaminem 
PZJudo. 
RODO art 6 ust.1 
lit.b) 

PZJudo protokoły 
papierowe  są 
niszczone. 

Rejestracja licencji 
zawodniczych i 
trenerskich w 
PZJudo 

Imię, nazwisko, 
numer PESEL, data 
urodzenia, 
przynależność 
klubowa, stopień 
Judo, zdjęcie 
portretowe. 

Przetwarzanie jest 
wymagane na 
podstawie 
regulaminu PZJudo. 
RODO art 6 ust.1 
lit.b) 

Klub nie przechowuje 
tych danych .Dane 
przekazane są do 
PZJudo. W formie 
papierowej oraz w 
systemie 
informatycznym 
PZJudo. 

Publikacja wyników 
zawodów sportowych 
na stronie 
internetowej Klubu i 
w mediach 
społecznościowych 

Imię i nazwisko, 
wiek, 
osiągnięty wynik, 
zdjęcie. 

Zgoda członka lub 
jego 
rodziców/opiekunów 
prawnych. 
RODO art 6 ust.1 
lit.a) 

Zamknięcie strony 
internetowej lub 
wcześniejsze 
wycofanie zgody.  
Zgody 
przechowywane są w 
celu zabezpieczenia 
w razie przyszłych 
roszczeń. 

Wyszczególnienie 
wyników zawodników 
we wniosku o dotację 
z Urzędu Miasta. 

Imię, nazwisko, 
wyniki sportowe w 
danym roku. 

Przetwarzanie jest 
wymagane prawem. 
RODO art 6 ust.1 
lit.b) 

Klub nie przechowuje 
wniosków, są one 
przekazywane są do 
Urzędu Miasta. 

Zgłoszenie Członków 
Klubu do nagrody, 
stypendium 

Imię, nazwisko, wiek, 
kategoria wagowa, 
rodzaj zawodów, 
osiągnięty wynik. 

Przetwarzanie jest 
wymagane prawem. 
RODO art 6 ust.1 
lit.b) 

Klub nie przechowuje 
wniosków, są one 
przekazywane są do 
Urzędu Miasta. 

Promocja klubu i 
imprez sportowych 
organizowanych 
przez UKS ,,Dwójka” 
na stronie 
internetowej i w 
mediach 
społecznościowych. 

Zdjęcia i filmy Zgoda członków lub 
ich 
rodziców/opiekunów 
prawnych. 
RODO art 6 ust.1 
lit.a) 

Zamknięcie strony 
internetowej lub 
wcześniejsze 
wycofanie zgody.  
Zgody 
przechowywane są w 
celu zabezpieczenia 
w razie przyszłych 
roszczeń. 

Zgłaszanie członków 
klubu do udziału w 
zawodach lub 
imprezach 
sportowych 
organizowanych 
przez UKS ,,Dwójka” 

Imię, nazwisko, data 
urodzenia, stopień 
szkoleniowy judo, 
informacja o braku 
przeciwwskazań do 
udziału w danej 
imprezie. 

Każdorazowo zgoda 
członka klubu lub 
jego 
rodziców/opiekunów 
prawnych, 
RODO art 6 ust.1 
lit.a) 

Zgłoszenia wraz ze 
zgodami 
przechowywane są w 
celu zabezpieczenia 
w razie przyszłych 
roszczeń. 



Zgłaszanie członków 
klubu UKS ,,Dwójka” 
do udziału w 
zawodach lub 
imprezach 
sportowych 
organizowanych 
przez inne kluby. 

Imię, nazwisko, data 
urodzenia, stopień 
szkoleniowy judo, 
informacja o braku 
przeciwwskazań do 
udziału w danej 
imprezie. 

Każdorazowo zgoda 
członka klubu lub 
jego 
rodziców/opiekunów 
prawnych, 
RODO art 6 ust.1 
lit.a) 

Zgłoszenia wraz ze 
zgodami 
przekazywane są 
organizatorowi 
zawodów lub imprezy 
sportowej, 

 
Dane osobowe, które UKS ,,Dwójka” przetwarza w celu realizacji umowy lub prawnie 
uzasadnionych interesów są niezbędne i bez ich podania członkostwo w klubie jest 
niemożliwe. 
 
Jeżeli dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody, przysługuje Państwu 
prawo do cofnięcia udzielonych zgód na poszczególne cele przetwarzania, w 
dowolnym momencie.  
Zgodę można wycofać w siedzibie UKS ,,Dwójka”. Wycofanie zgody nie wpływa na 
zgodność z prawem przetwarzania, realizowanego do czasu wycofania zgody. 
 
 
Podmioty, którym klub  przekazuje dane osobowe swoich członków. 
 
Odbiorcami danych osobowych członków klubu mogą być: 

Śląski Związek Judo; 
Polski Związek Judo; 
Urząd Miasta Tarnowskie Góry; 
Ministerstwo Sportu i Turystyki; 

 
UKS ,,Dwójka” powierza przetwarzanie danych, na podstawie umowy powierzenia, 
firmie Google. Przetwarzanie to polega na przechowywaniu listy z danymi 
kontaktowymi w zabezpieczonym hasłem dokumencie Google Doc (szczegółowe 
dane dotyczące zabezpieczenia danych przez firmę Google dostępne są w 
dokumencie ,,Polityka Prywatności Google'') oraz korzystanie z poczty elektronicznej 
Gmail do przesyłania np. protokołów oraz do kontaktu z członkami klubu lub ich 
rodzicami/opiekunami prawnymi. 
 
Prawa osób, których dane osobowe są przetwarzane. 
 
Zgodnie z rozdziałem III RODO  osobom, których dane są przetwarzane przysługują 
następujące prawa: 

prawo do informacji dotyczących przetwarzania swoich danych; 

prawo do dostępu do swoich danych; 

prawo do sprostowania danych; 

prawo do usunięcia danych (,,bycia zapomnianym”) w przypadkach 

przewidzianych prawem; 

prawo do ograniczenia przetwarzania; 



prawo do przenoszenia danych; 

prawo do sprzeciwu; 

prawo do nie podlegania decyzji, która opiera się wyłącznie na 

zautomatyzowanym przetwarzaniu; 

UKS ,,Dwójka” nie przetwarza danych w celu podejmowania decyzji w sposób 

zautomatyzowany. 

W celu skorzystania z przysługujących im praw, osoby, których dane dotyczą mogą 

skontaktować się z Administratorem danych, którego dane kontaktowe podane są 

poniżej. 

Dane kontaktowe 

Uczniowski Klub Sportowy ,,Dwójka” 

Adres: ul. Wyspiańskiego 3, 42-600 Tarnowskie Góry. 

E-mail: klub@judotg.pl 

Niniejsza Polityka Prywatności może ulegać zmianom  np. w związku ze zmianą 

celów przetwarzania, nowymi kategoriami danych przetwarzanymi przez klub itp. O 

wszystkich zmianach związanych z przetwarzanie danych osobowych członkowie 

klubu i/lub ich rodzice/opiekunowie prawni będą niezwłocznie informowani. 

Maj 2018 
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