
KLAUZULA INFORMACYJNA 

 POLITYKI PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH (RODO) 

 
Informacja wymagana zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27.04.2016 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 (RODO). 
  
ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH 
Administratorem danych osobowych jest Automobilklub Biecki (adres: 38-340 Biecz, ul. Tysiąclecia 3 
KRS 0000029250, NIP 7381858113, e-mail: klub@autobiecz.pl, tel. 533 384 400) 

 
PRZETWARZANIE DANYCH PRZEZ ADMINISTRATORA 
W związku z prowadzoną przez siebie działalnością, Administrator zbiera i przetwarza dane osobowe 
zgodnie z właściwymi przepisami, w tym w szczególności z RODO i przewidzianymi w nich zasadami 
przetwarzania danych. 
Administrator zapewnia przejrzystość przetwarzania danych, w szczególności zawsze informuje  
o przetwarzaniu danych w momencie ich zbierania, w tym o celu i podstawie prawnej przetwarzania – np. 
przy przyjmowaniu deklaracji członkowskiej, przyjmowaniu zgłoszenia na organizowaną imprezę. 
Przetwarzając dane, Administrator zapewnia ich bezpieczeństwo i poufność oraz dostęp do informacji o tym 
przetwarzaniu dla osób, bezpośrednio zainteresowanych. 
Jeśli dojdzie, pomimo stosowanych środków bezpieczeństwa, do naruszenia ochrony danych osobowych 
(np. „włamania na serwer, ich utrata), Administrator informuje o takim zdarzeniu osoby, których dane 
dotyczą, w sposób zgodny z przepisami. 

 
BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH 
W celu zapewnienia poufności danych, Administrator wdrożył procedury umożliwiające dostęp do danych 
osobowych jedynie osobom upoważnionym i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na 
wykonywane przez nie zadania.  
Administrator stosuje rozwiązania organizacyjne i techniczne w celu rejestrowania i dokonywania operacji na 
danych osobowych tylko przez osoby uprawnione. 

 
CELE PRZETWARZANIA DANYCH PRZEZ ADMINISTRATORA 
Dane osobowe przetwarzane są w celu: 

 prowadzenia ewidencji członków Automobilklubu Bieckiego, 

 wydania karty członkowskiej „Show Your Card” PZM, 

 wydawania ewentualnych zgód celem wystawienia licencji, zmiany klubu, itp., 

 obsługi zgłoszeń na imprezy organizowane przez klub (np. przez formularz kontaktowy, e-mail), 

 podlegania ew. odpowiedzialności dyscyplinarnej, 

 zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług, na podstawie art. 6 ust 1 pkt b) RODO, 

 komentowania artykułów, wydarzeń, zdjęć, filmów na stronie internetowej klubu oraz w mediach 
społecznościowych tj. Facebook i Instagram, 

 przechowywania danych dla celów archiwizacyjnych, 

 udzielanie odpowiedzi na pisma i wnioski, 

 prowadzenia działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa. 
 

UPRAWNIENIA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH 
Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych osobom, których dane dotyczą, 
przysługują następujące prawa: 

 dostępu do swoich danych oraz prawo ich zmiany, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz 
otrzymania kopii  tych danych, jak również otrzymania pełnej informacji o ich przetwarzaniu; 

 otrzymania od Administratora podanych przeze mnie danych w postaci pliku komputerowego  
w powszechnie używanym formacie lub przesłania tego pliku innemu administratorowi; 

 wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w zakresie, w jakim przetwarzanie następuje na 
podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora; 

 cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w zakresie jakim podstawą przetwarzania jest zgoda, 
wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 
zgody przed jej cofnięciem; 

 żądania usunięcia danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania wyłącznie do ich 
przechowywania; Automobilklub Biecki poinformuje mnie o uwzględnieniu mojego żądania lub poda 
przyczyny, dla których żądanie nie może być zrealizowane; 



 wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na przetwarzanie danych 
osobowych przez Automobilklub Biecki, jeżeli uznam, że przetwarzanie danych osobowych narusza 
przepisy RODO. 

 
ODBIORCY DANYCH 
Dane mogą być przekazywane następującym podmiotom: 

 Polski Związek Motorowy (PZM), 

 Międzynarodowe Federacje Sportowe,  

 Narodowe Federacje Sportowe, w przypadku wystawiania zgody na udział w zawodach, 

 Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz inne Ministerstwa, np. w przypadku zgłoszenia mojej osoby do 
kadry narodowej lub w przypadku wystąpienia z wnioskiem o przyznanie nagrody lub odznaczenia, 

 podmioty usług związanych z przechowywaniem, łączeniem, analizowaniem, archiwizowaniem i usu-
waniem  danych, 

 firmy drukujące blankiety licencji sportowych, sędziowskich itp., 

 firmy ubezpieczeniowe, np. wystawiające polisy ubezpieczeniowe, 

 firmy IT obsługujące systemy informatyczne, w których m.in. znajdują się dane osobowe, 

 firmy pocztowe i kurierskie, zapewniające wymianę korespondencji pomiędzy mną a Automobilkl-
ubem Bieckim, 

 Automobilklubom współpracującym, 

 na wniosek organów ścigania m.in. Policji i Prokuratury. 
 

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 
Automobilklub Biecki będzie przechowywać dane osobowe – bezterminowo. 

 
PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY 
Automobilklub Biecki nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani organizacji 
międzynarodowej poza Europejski Obszar Gospodarczy. Nie dotyczy to przypadku, gdy złożę pisemny 
wniosek o wydanie dla mnie zgody na udział w zawodach odbywających się poza Europejskim Obszarem 
Gospodarczym. 
Dane mogą być przekazane do państw trzecich (m.in. USA) w związku z działaniami podejmowanymi na 
serwisach społecznościowych oraz wykorzystaniem wtyczek i innych narzędzi pochodzących z tych 
serwisów (m.in. Facebook, Instagram). 
 
ZMIANY POLITYKI PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 
Powyższa Polityka obowiązuje od 25 maja 2018 r. i będzie na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby 
aktualizowana. 
Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z tym przetwarzaniem można kierować bezpośrednio do 
Automobilklubu Bieckiego na adres e-mail klub@autobiecz.pl  z dopiskiem "Dane osobowe". 
 


