Załącznik nr 3
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 i 14 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 (zwane dalej
RODO) Administratorem danych osobowych jest ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku (80309) przy Alei Grunwaldzkiej 472, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000271591, której akta rejestrowe są przechowywane przez Sąd Rejonowy Gdańsk
- Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, z kapitałem zakładowym
w kwocie 4.521.612.884,88 złotych (opłaconym w całości), (NIP) 957-095-77-22, REGON: 220353024
uprzejmie informuje:
1. Administratorem danych osobowych Zawodnika, Przedstawiciela ustawowego Zawodnika oraz
Opiekuna jest: ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku (80-309) przy Alei Grunwaldzkiej 472.
2. Z inspektorem ochrony danych można skontaktować się pod adresem e-mail:
3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 lit. f RODO, czyli w celu realizacji
prawnie uzasadnionych interesów administratora. Prawnie uzasadnionym interesem ADO jest
realizacja, obsługa oraz archiwizacja korespondencji związanej z realizacją umowy zawartej z
Energą SA z siedzibą w Gdańsku.
4. Przetwarzane będą następujące kategorie danych osobowych:
a) Zawodnika: imię, nazwisko, adres e-mail, nazwa i adres Szkoły Zawodnika lub Klubu, adres
zamieszkania, wizerunek;
b) Przedstawiciela ustawowego Zawodnika – imię i nazwisko;
c) Opiekuna – imię i nazwisko, stanowisko, służbowy adres e-mail, służbowy numer telefonu,
wizerunek;
5. Odbiorcą danych osobowych Zawodnika, Przedstawiciela ustawowego Zawodnika oraz Opiekuna
będzie: Apella S.A. z siedzibą w Gdyni (81-472) przy ul. Legionów 126 – 128, wpisaną do Rejestru
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk –
Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS
0000391928, NIP 5862272058, o wysokości kapitału zakładowego 23.986.600 złotych (wpłaconego
w całości).
6. Dane będą przetwarzane do chwili pozytywnego rozpatrzenia wniesionego przez Ciebie sprzeciwu
wobec przetwarzania danych.
7. Informujemy o przysługującym prawie do:
a. dostępu do swoich danych osobowych i żądania ich kopii,
b. sprostowania (poprawienia) swoich danych osobowych,
c. żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych,
d. usunięcia danych,
e. w stosunku do danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów
realizowanych przez administratora przysługuje Tobie prawo złożenia sprzeciwu wobec
przetwarzania danych osobowych.
W sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w tym w związku z realizacją przysługujących
na podstawie RODO uprawnień, należy skontaktować się Inspektorem Ochrony Danych Osobowych
pisząc na adres e-mail: iod.ensa@energa.pl

