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Informacja Administratora Danych skierowana do uczestników zajęć, 

rodziców, opiekunów prawnych. 

 

Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy działa z poszanowaniem państwa prawa do 

decydowania o swoich danych osobowych zgodnie z Konstytucją, z której wynika obowiązek 

stosowania od 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady – zwanego 

dalej RODO. 

Wypełniając obowiązek uregulowany zapisami Art. 13 i 14 RODO informujemy: 

1. Administratorem Danych Osobowych jest Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy z 
siedziba, Kraków al. Powstania Warszawskiego 6. 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować 
poprzez email iod@ksos.pl w sprawach związanych z przetwarzaniem danych. 

3. Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja zadań statutowych KSOS. Dane 
osobowe będą przetwarzane na podstawie Art. 6 pkt. 1 lit. C i e, RODO w szczególności: 
Prawa oświatowego, Karty Nauczyciela, Ustawie o systemie oświaty, Ustawie o 
systemie informacji oświatowej, Ustawie o finansowaniu zadań oświatowych oraz 
Rozporządzeń do wymienionych ustaw. 

4. Przetwarzanie danych osobowych nieuregulowane w wymienionych w pkt. 3, 
przepisach prawa będzie się odbywać na podstawie Państwa zgody – Art. 6 pkt. 1 lit. a 
RODO. 

5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny 
do realizacji celu wskazanego w pkt. 3 oraz spełnienia obowiązku archiwizacyjnego 
wynikającego z przepisów prawa w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o 
narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. 

6. Mają  Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do Waszych danych 
osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do 
przenoszenia danych. 

7. W przypadku wyrażenia zgody przysługuje państwu prawo do jej cofnięcia, bez wpływu 
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano 
na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych. 

 

 

Dziękujemy, za zapoznanie się z Klauzulą Informacyjną KSOS. Dołożymy wszelkich starań, 

aby Państwa dane były przetwarzane w sposób zapewniający ich bezpieczeństwo, nie zostały 

przekazane nieupoważnionym oraz przypadkowym osobom. 

 

 

mailto:iod@ksos.pl

