
INFORMACJA DLA CZŁONKÓW KLUBU 

SOPOCKIE STOWARZYSZENIE SPORTOWE AUTOMOBILKLUB ORSKI Z SIEDZIBĄ W SOPOCIE 

DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

 

Na podstawie art. 13 oraz 14 tzw. „RODO”, czyli rozporządzenia parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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), informuję, że: 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: SOPOCKIE STOWARZYSZENIE SPORTOWE 
AUTOMOBILKLUB ORSKI z siedzibą w Sopocie (81-861), przy Al. Niepodległości 930, wpisane do 
rejestru przedsiębiorców oraz do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i 
zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego 
Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000207213, posiadające numery: REGON: 
191233641, NIP: 5851238856 (dalej: „Administrator Danych Osobowych” lub „Klub”). 

2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Pan adwokat Krzysztof Kochanowski, mail. 
k.kochanowski@adwokatkochanowski.pl. 

3. Państwa dane osobowe zostały pozyskane przez Administratora Danych Osobowych w 
momencie złożenia przez Państwa deklaracji członkowskiej. Podpisując deklarację członkowską 
w Klubie w sposób wyraźny wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych.  

4. Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest zapewnienie Państwu udziału w pracach 
Klubu oraz organizowanych przez niego wydarzeniach, umożliwienie Państwu zdobycia licencji 
zawodniczych, sędziowskich lub tym podobnych, współpraca z innymi stowarzyszeniami 
zajmującymi się motoryzacją oraz Polskim Związkiem Motorowym. 

5. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO to jest 
wyrażona przez Państwo zgoda na przetwarzanie swoich danych osobowych. 

6. Przetwarzanie Państwa danych osobowych jest dobrowolne. 
7. Następujące Państwa dane osobowe będą przetwarzane: 
7.1. Imię i nazwisko. 
7.2. Adres zamieszkania. 
7.3. Numer telefonu kontaktowego. 
7.4. Adres poczty elektronicznej (e-mail). 
7.5. Numery licencji sędziowskich, zawodniczych lub tym podobnych.  
7.6. Numer członkowski członka Klubu oraz członka Polskiego Związku Motorowego. 
8. Odbiorcą Państwa danych osobowych będzie wyłącznie Polski Związek Motorowy. 
9. Państwa dane osobowe przetwarzane będą do czasu cofnięcia przez Państwa zgody na 

przetwarzanie Państwa danych osobowych, a także okres kolejnych 6 lat kalendarzowych.  
10. Przysługuje Państwu prawo do żądania od Administrator Danych Osobowych dostępu do 

Państwa danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia 
danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. 

11. Administrator Danych Osobowych informuje, że brak możliwości przetwarzania Państwa danych 
osobowych przez Administratora Danych Osobowych może skutkować ograniczeniem w 
Państwa udziale w pracach klubu lub Polskiego Związku Motorowego lub wydarzeniach 
sportowych.  

12. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 


