RODO

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanym RODO) 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), informujemy Państwa, iż:
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest KS VIVE HANDBALL Kielce S.A. ,ul Leszka Drogosza 2.25-135 KIELCE.
2. KS VIVE HANDBALL Kielce S.A. nie powołuje inspektora danych osobowych. We wszelkich sprawach dotyczących
przetwarzania danych można kontaktować się z Administratorem pod adresem https://kielcehandball.pl/pl/
3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji działań Klubu Sportowego Vive Kielce i nie będą
udostępniane innym odbiorcom, z wyjątkiem podmiotów koniecznych dla realizacji w/w celów, oraz uprawnionych na
podstawie przepisów prawa. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji wskazanego wyżej celu oraz
odpowiadających temu celowi prawnie uzasadnionych interesów administratora.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są przepisy art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, e i f 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
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji działań statutowych, organizacyjnych i
marketingowych. Pomimo dobrowolności, konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości
otrzymywania licznych bonusów , informacji i najważniejszych spraw z życia Klubu. Odbiorcami Pana/Pani danych
osobowych jest KS VIVE Handball Kielce S.A.
5. Państwa dane będą przetwarzane i przechowywane przez nas przez okres niezbędny ze względu na cel ich
przetwarzania i obowiązujące przepisy prawa. Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego produktów i
usług KS VIVE Handball Kielce S.A. będą przetwarzane do czasu, aż Pan/Pani nie zgłosi sprzeciwu względem ich
przetwarzania w tym celu.
6. Ma Pan/Pani prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania (poprawienia),
aktualizowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz przenoszenia danych do innego
Administratora danych (w zakresie określonym w art. 20 RODO), do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego Rozporządzenia o
Ochronie Danych Osobowych, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
7.Będziemy stosować odpowiednie środki techniczne, fizyczne i organizacyjne, aby zabezpieczyć zgromadzone Dane
Osobowe przed niewłaściwym wykorzystaniem, przypadkowym, niezgodnym z prawem lub nieuprawnionym zniszczeniem,
utratą, zmianą, ujawnieniem, nabyciem lub dostępem.
8.Stosowane przez nas metody zabezpieczeń pozostają w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami
dotyczącymi prywatności oraz bezpieczeństwa danych. Należy jednak pamiętać, że żadna strona internetowa nie może być
w 100% bezpieczna i nie możemy ponosić odpowiedzialności za nieuprawniony lub niezamierzony dostęp, który ma
miejsce niezależnie od nas.
9.Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
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