Klub Piłki Ręcznej
GWARDIA OPOLE S.A.
45-222 Opole, ul. Oleska 70/6
+48 796 809 882
biuro@kprgo.pl

Klauzula informacyjna

w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa
SARS-Cov-2, wywołującego chorobę o nazwie COVID-19

W związku z koniecznością złożenia Oświadczenia uczestnika wydarzenia o stanie zdrowia (zgodnie
z zaleceniami Głównego Inspektoratu Sanitarnego w związku z występowaniem na terenie Polski wirusa
SARS-CoV-2), poniżej przedstawiamy informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych zawartych
w ww. oświadczeniu.
Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w oparciu o przepisy Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 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 (dalej: RODO).
Administrator danych osobowych
Administratorem Twoich danych osobowych jest KPR GO S.A. z siedzibą: ul. Oleska 70/6, 45-222 Opole.
Kontakt z administratorem
Możesz skontaktować się z administratorem danych osobowych w następujący sposób:
- adres siedziby oraz adres korespondencyjny: ul. Oleska 70/6, 45-222 Opole
- adres e-mail: opolegwardia@gmail.com
- numer telefonu: +48 796 809 882

Cel oraz podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
Twoje dane osobowe zawarte w złożonym oświadczeniu będą przetwarzane dla celów związanych
z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-Cov-2, zgodnie z zaleceniami i wytycznymi
Głównego Inspektora Sanitarnego, w szczególności w celu umożliwienia nawiązania kontaktu z uczestnikami wydarzenia przez służby epidemiologiczne, a także na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa innym
uczestnikom wydarzenia.
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Przetwarzanie odbywać się będzie w oparciu o następujące podstawy prawne:
a)
w zakresie gromadzenia informacji o stanie zdrowia uczestnika wydarzenia – na podstawie
art. 9 ust. 2 lit. i RODO, tj. przetwarzanie w tym zakresie jest niezbędne ze względów związanych z interesem
publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego, takim jak ochrona przed poważnymi transgranicznymi
zagrożeniami zdrowotnymi;
b)
w zakresie gromadzenia danych kontaktowych uczestnika wydarzenia (imię, nazwisko,
numer telefonu, adres zamieszkania) – na podstawie art. 6 ust. 2 lit. d, tj. przetwarzanie w tym zakresie
jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej.
Okres przechowywania danych osobowych
Dane osobowe zawarte w oświadczeniu będą przechowywane przez administratora przez 14 dni
od zakończenia wydarzenia (tj. przez okres konieczny do uzyskania informacji o wystąpieniu zakażenia
koronawirusem u uczestnika lub uczestników wydarzenia). W przypadku wystąpienia zakażenia u uczestnika
wydarzenia, dane zostaną usunięte przez administratora po ich udostępnieniu odpowiednim służbom.
Odbiorcy danych osobowych
W celach usprawiedliwionych podstawami przetwarzania, Twoje dane mogą zostać udostępnione
następującym podmiotom:
‒

uprawnionym organom i instytucjom, w szczególności służbom epidemiologicznym:

Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu, wojewódzkim stacjom sanitarno-epidemiologicznym właściwym
dla miejsca odbycia się wydarzenia oraz miejsca zamieszkania uczestnika wydarzenia,
‒

służbom porządkowym,

‒

innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

Udostępnienie danych wskazanym podmiotom nastąpi w celu organizacji i przeprowadzenia wydarzenia
z zachowaniem bezpieczeństwa epidemiologicznego. Przekazanie danych osobowych uczestników
wydarzenia ma ułatwić odpowiednim służbom dochodzenie epidemiologiczne na wypadek wykrycia,
że osoba zakażona brała udział w danym wydarzeniu. Podanie danych kontaktowych ma umożliwić
służbom kontakt z uczestnikami wydarzenia po jego zakończeniu.
Dobrowolność podania danych osobowych
Zgodnie Regulaminem Imprez Masowych, dostępnym na stronie internetowej administratora pod adresem
www.kprgo.pl, odmowa złożenia przez uczestnika oświadczenia o stanie zdrowa jest równoznaczna
z rezygnacją z udziału w imprezie.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do uczestnictwa w wydarzeniu.
Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
Masz prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, a także ograniczenia przetwarzania.
Przysługuje Ci również prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru – tj. Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych – w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy.
Pozostałe informacje
W odniesieniu do danych osobowych zawartych w oświadczeniu nie będą podejmowane zautomatyzowane
decyzje, ani dane nie będą profilowane. Administrator nie planuje przekazywania danych do państwa
trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
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