
 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

 

1. Działając zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z 

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 Mazowiecki Związek Tańca Sportowego (w skrócie MZTS) informuje, 

że Administratorem danych osobowych jest Mazowiecki Związek Tańca Sportowego z siedzibą  

w Warszawie, ul. Olesin 31F, 03-289 Warszawa. Administrator danych informuje, że: 

1.1 Ochrona danych realizowana jest zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów 

prawa, w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 

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. 

1.2 Uczestnik Szkolenia dla Sędziów Wojewódzkich MZTS wyraża zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych przez MZTS w celach rejestracyjnych, informacyjnych, marketingowych,  

w zakresie i celu wynikającym z wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze  

w związku z zapisami Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (Dz.U. z 1994 r. Nr 121, 

poz. 591), na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora w celu ustalenia, 

dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń, które mogłyby pojawić się wyniku realizacji usług 

do czasu ich ustawowego wygaśnięcia. 

1.3 Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne w celu zapisania Uczestnika do bazy danych  

i rejestru sędziów wojewódzkich MZTS. 

1.4 Uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 

momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania jednak nie wpłynie to na 

przetwarzanie dokonane przed jej wycofaniem. 

1.5 Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) i zgodnie z treścią ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych. 

1.6 Dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody przez Uczestnika Szkolenia MZTS. 

1.7 Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych jest możliwy drogą elektroniczną 

pod adresem e-mail: sekretarz@mztsport.pl 

 

Miejscowość, data       Podpis Uczestnika Szkolenia MZTS 
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