Załącznik nr 3 do Regulaminu przyznawania stypendium KS AGH Kraków

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
1. Oświadczam niniejszym, że wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody* na przetwarzanie moich danych
osobowych zawartych we wniosku o przyznanie przez Stowarzyszenie Sportowe Klub Sportowy
AGH Kraków z siedzibą w Krakowie, pod adresem: ul. Piastowska 26A lok. 109, 30 – 070 Kraków,
zarejestrowane w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy
dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000534472,
posiadające NIP 6772384759, REGON 360289444, e-mail: ksagh@agh.edu.pl stypendium za
szczególne osiągnięcia sportowe w roku akademickim 2019/2020, w celach związanych z
procesem przyjęcia i rozpatrywania wniosku, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku oraz ustawą z dnia 10 maja
2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 poz. 1000).
2. Zostałem pouczony, że wyrażenie zgody jest dobrowolne. Przyjmuję do wiadomości, że mogę w
dowodnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie przeze mnie zgody nie ma wpływu na
zgodność z prawem czynności, których dokonano na podstawie mojej zgody przed jej
wycofaniem.
3. Oświadczam, że zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych
stanowiącą Załącznik do Wniosku.
* (nie potrzebne skreślić)

Klauzula ogólnego obowiązku informacyjnego
Stowarzyszenie Sportowe Klub Sportowy AGH Kraków z siedzibą w Krakowie
adres: ul. Piastowska 26A lok. 109, 30 – 070 Kraków
- dalej zwane „Klubem”.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia 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
(dalej „RODO”) informujemy, że:
1) administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Sportowe Klub Sportowy AGH
Kraków z siedzibą w Krakowie, pod adresem: ul. Piastowska 26A lok. 109, 30 – 070 Kraków,
zarejestrowane w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd
Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy KRS pod nr
0000534472, posiadające NIP 6772384759, REGON 360289444, e-mail: ksagh@agh.edu.pl
(dalej „Klub”),
2) podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO w zakresie danych
przetwarzanych na podstawie zgody, art. 6 ust. 1 lit. c RODO wskazujący na konieczność
wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, art. 6 ust. 1 lit. f RODO w
zakresie niezbędności przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych
interesów realizowanych przez administratora,
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3) dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z procesem przyjęcia i rozpatrywania
wniosku o przyznanie stypendium przez Klub, z dochodzeniem ewentualnych roszczeń,
udzielaniem odpowiedzi na pisma oraz zapytania w toczącym się postępowaniu,
4) odbiorcami danych będą podmioty zajmujące się organizacją i obsługą bieżącej działalności
prowadzonej przez Klub, a także inne podmioty przetwarzające je na zlecenie Klubu lub/i w
związku z zawartymi przez Klub umowami oraz organy lub podmioty publiczne i związkowe
uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów i umów,
5) dane osobowe w związku z wykonaniem umowy przetwarzane będą przez okres niezbędny
do jej realizacji i czasu realizacji ciążących na Klubie obowiązków zgodnie z przepisami prawa,
dane osobowe w zakresie ich przetwarzania na podstawie zgody do momentu wycofania
zgody, a ponadto przez okres przedawnienia i dochodzenia roszczeń Klubu w stosunku do
Pani/Pana oraz okres przedawnienia i dochodzenia roszczeń Pani/Pana w stosunku do Klubu,
6) 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, w zależności od
podstawy przetwarzania danych część z tych praw może zostać ograniczona odrębnymi
przepisami,
7) dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej,
8) dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegały
profilowaniu,
9) podanie danych jest dobrowolne, lecz jest warunkiem zawarcia oraz realizacji umowy,
10) w razie naruszenia przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu do organu
nadzorczego.

________________________
(miejscowość i data)

________________________
(własnoręczny podpis)

