
RODO 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W AUTOMOBILKLUBIE 

RADOMSKIM 
W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 

z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.3 ) zwanym dalej RODO oraz wydanymi na jego podstawie krajowymi przepisami 

z zakresu ochrony danych osobowych, w tym Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 

z 2018 r. poz. 1000 i 1669), informujemy co następuje: 

 

Administratorem Pani/Pana danych jest Automobilklub Radomski z siedzibą w Radomiu, adres: 26-600 Radom ul. 

Warszawska 17/21, wpisany do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji 

oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej i również do Rejestru Przedsiębiorców Sąd 

Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Numer 

KRS 0000053890, NIP 796-010-14-88, zwany dalej AR,  
z którym można się skontaktować poprzez: 

adres e-mail: sekretariat@automobilklub.radom.pl, 

telefonicznie pod nr. 48 364 17 14, 507 114 102 lub pisemnie na adres jw. 

 

Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z przetwarzaniem danych osobowych przez AR można kierować do 

sekretariatu AR na adres  

e-mail sekretariat@automobilklub.radom.pl 

 

1. Klauzula informacyjna dla członków AR 
 

Informacja dotyczy danych osobowych pozyskanych za zgodą osoby, której dane dotyczą. 

Automobilklub Radomski przetwarza następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: dane identyfikacyjne, 

dane adresowe, oraz dane kontaktowe – zamieszczone w Deklaracji członkowskiej. 

Wypełniona Deklaracja członkowska nie podlega zwrotowi. 

 

1. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości 

członkostwa w Stowarzyszeniu. 

 

2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu:  

a) wydania dokumentów uprawniających do uzyskania członkostwa w Automobilklubie Radomskim; 

b) wydania lub wznawiania na wniosek zainteresowanego dokumentów uprawniających do pełnienia funkcji 

sędziego w danej dyscyplinie sportów motorowych, w tym zgłaszania do ubezpieczenia; 

c) publikacji danych osobowych w regulaminach sportowych, komunikatach, programach kursów, szkoleń, 

zaświadczeniach z egzaminów lub innych publikacjach gdy ma to zastosowanie; 

d) wydawania zgód na udział w zawodach/imprezach, w tym ewentualnie zgłoszenia do zawodów/imprez; 

e) prowadzenia i publikacji klasyfikacji zawodów/imprez, w tym danego cyklu, na podstawie wyników z 

poszczególnych zawodów/imprez; 

f) publikacji danych osobowych sędziego w regulaminach sportowych, komunikatach programach kursów, 

szkoleń, zaświadczeniach z egzaminów lub innych publikacjach, gdy ma to zastosowanie. 

 

3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust.1 lit. a RODO, tj. zgoda, której 

dane dotyczą, a którą ma Pani/Pan prawo wycofać w każdym czasie poprzez złożenie pisemnego wniosku o 

zaprzestanie przetwarzania danych osobowych.  

Skutkiem wycofania zgody przez członka Automobilklubu Radomskiego jest jednoznaczne z ustaniem 

członkostwa w Automobilklubie Radomskim. 

 

4. Odbiorcą danych osobowych będą np.: 

a. Polski Związek Motorowy (PZM), gdy ma zastosowanie 

b. Międzynarodowe Federacje Sportowe, gdy ma to zastosowanie, 

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

d. Ministerstwa, urzędy oraz inne instytucje np. w przypadku zgłoszenia Pani/Pana osoby do kadry narodowej 
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lub w przypadku wystąpienia z wnioskiem o przyznanie nagrody lub odznaczenia, 

e. firmy drukujące blankiety licencji sportowych, sędziowskich, itp. 

f. firmy ubezpieczeniowe, np. wystawiające polisy ubezpieczeniowe, 

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

h. firmy pocztowe i kurierskie, zapewniające wymianę korespondencji pomiędzy Panią/Panem, a AR. 

 

5. AR nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej poza 

Europejski Obszar Gospodarczy.  

 

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu. 

 

7. AR będzie przechowywać dane osobowe – bezterminowo.  

 

8. Przysługuje Pani/Panu prawo:  

a. żądania od AR dostępu do danych osobowych, ich sprostowania oraz otrzymania kopii tych danych, jak 

również otrzymania pełnej informacji o ich przetwarzaniu, 

b. żądania od AR usunięcia danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania wyłącznie do ich 

przechowywania; AR poinformuje Panią/Pana o uwzględnieniu żądania lub poda przyczyny, dla których 

żądanie nie może być zrealizowane, 

c. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na przetwarzanie danych osobowych 

przez AR, jeżeli Pani/Pan uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. 

 

2. Klauzula informacyjna dla  Sędziego sportowego/ Zleceniobiorcy/ Wykonawcy dzieła/ Praktykanta/ 

Wolontariusza* 

 

1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z zawarciem i realizacją ekwiwalentu 

sędziowskiego/ umowy zlecenia/ o dzieło/ o praktyki/ o wolontariat*, w oparciu o ogólne rozporządzenie o 

ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

 

2. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: 

 Podmioty uczestniczące w zawarciu i realizacji ekwiwalentu sędziowskiego/ umowy zlecenia/ o dzieło 

zlecenia/ o praktyki/ o wolontariat.* 

 Podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa. 

 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji ww. celów z uwzględnieniem 

okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w  tym przepisów archiwalnych. 

 

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu. 

 

5. Posiada Pani/Pan prawo do: 

a. dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia 

przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo 

do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych, 

b. wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 

6. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i realizacji ekwiwalentu sędziowskiego/ umowy 

zlecenia/ o dzieło zlecenia/ o praktyki/ o wolontariat. * Fakt niepodania ww. danych skutkuje brakiem 

możliwości nawiązania współpracy. 

 

3. Klauzula informacyjna dla  klientów i kontrahentów AR 

 

Informacja dotyczy danych osobowych pozyskanych za zgodą osoby, której dane dotyczą. 

Automobilklub Radomski przetwarza następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: dane identyfikacyjne, 

dane adresowe, dane kontaktowe i inne zamieszczone w oświadczeniach korzystającego z usług lub w umowie. 

Wypełnione Oświadczenia i podpisane umowy nie podlegają zwrotowi. 

 



1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w oparciu o ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w celu: 

a. realizacji usług i wykonania umów, 

b. marketingu działalności i usług AR, 

c. realizacji prawnie uzasadnionego interesu AR polegającego na ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu 

roszczeń lub obronie przed roszczeniami. 

 

2. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: 

a. podmioty uczestniczące w zawarciu i realizacji umowy, 

b. podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa. 

 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji ww. celów z uwzględnieniem 

okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w  tym przepisów archiwalnych. 

 

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu. 

 

5. Posiada Pani/Pan prawo do: 

a. dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia 

przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo 

do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych, 

b.  wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 

6. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do korzystania z usług AR oraz zawarcia i realizacji umowy. 

Fakt niepodania ww. danych skutkuje brakiem możliwości nawiązania współpracy. 

 


