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Uczniowski Klub Sportowy Teal Dance 

Klauzula informacyjna 

o przetwarzaniu danych osobowych 

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 

27 kwietnia 2016 r. informuję, że: 

1) Administratorem Pani/Pana danych jest Uczniowski Klub Sportowy Teal Dance,  

80-358 Gdańsk, ul. Piastowska 98A, NIP: 5842792613, REGON: 385846052. 

2) Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana 

danych osobowych a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan 

skontaktować się z Administratorem za pomocą adresu: info@tealdance.pl 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu podjęcia działań na Państwa 

żądanie - zawarcie oraz wykonywanie umowy.  

4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres adekwatny i nie dłuższy od 

okresów zgodnych z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w poszczególnych 

obszarach przetwarzania danych lub do czasu odwołania zgody na ich przetwarzanie a 

gdy to nastąpi przez okres niezbędny i w zakresie niezbędnym z uwagi na wymogi 

prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń. 

5) Odbiorcami danych osobowych mogą być partnerzy współpracujący, łącząc produkty 

lub usługi z Administratorem; organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące 

zadania publiczne lub działające na zlecenie władzy publicznej, w zakresie i celach, 

które wynikają z przepisów prawa; podwykonawcy Administratora (podmioty 

przetwarzające), np. podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, 

informatyczne, prawne, konsultacyjne, agencje marketingowe, firmy kurierskie itp. 

6) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu 

następujące uprawnienia: 

a. Prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych 

danych; 

b. Prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w 

przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne; 

c. Prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia 

zapomnianym); 

d. Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

e. Prawo do przenoszenia danych; 
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f. Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych; 

g. Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z 

prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem. 

7) Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji 

międzynarodowej. 

8) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w 

formie profilowania.  

9) W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w 

Uczniowskim Klubie Sportowym Teal Dance, Pani/Pana danych osobowych, 

przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w 

sprawach ochrony danych osobowych. 


