KLAUZULA INFORMACYJNA KONTRAHENCI
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 w związku z art. 6 ust 1 lit „a” rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 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, dalej „RODO”) informujemy że:
1) Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Stowarzyszenie Klub Mistrzostwa Karate Kyokushinkai z
siedzibą w Bibicach, adres: ul. Sosnowa 29J, 32-087 Bibice, wpisane do Ewidencji Stowarzyszeń Kultury Fizycznej
nieprowadzących działalności gospodarczej przez Starostę Krakowskiego pod nr SKF.npdg.66 (zwane dalej
„Administratorem”)
2) Administrator nie powołał inspektora ochrony danych osobowych.
3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. B RODO
oraz w celu obsługi faktur, prowadzenia ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej, na podstawie art. 6 ust.
1 lit. c RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. W przypadku ewentualnych
sporów dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń bądź obrony praw
Administratora - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, co stanowi tzw. Prawnie uzasadniony interes, którym jest
dochodzenie roszczeń i obrona praw Administratora.
4) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych
osobowych na podstawie odrębnych przepisów prawa lub osoby upoważnione przez Administratora;
5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat liczonych od rozwiązania/wygaśnięcia
umowy; dane osobowe przetwarzane w celu dokonywania rozliczeń będą przechowywane przez Administratora
przez okres przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej wynikający z przepisów prawa; dane
przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń (np. w postępowaniach sądowych) będą przechowywane przez okres
przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów kodeksu cywilnego.
7) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w
dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
przed jej cofnięciem;
8) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych
osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
9) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji wyżej wskazanego celu;
10) Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

