Dane osobowe
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO (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 (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119), informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych członków PGA Polska jest Stowarzyszenie Instruktorów Golfa
PGA Polska z siedzibą w Warszawie 00-067, Al. Jerozolimskie 65/79, email biuro@pgapolska.com,
telefon kontaktowy: 506875558
2. Dane osobowe członków takie jak: imię, nazwisko, adres email, numer telefonu, adres zamieszkania
podane przez członka będą przetwarzane przez Stowarzyszenia w zakresie niezbędnym do realizacji
celów statutowych, w tym w szczególności w celu informowania członków o wydarzeniach i podjętych
działaniach przez PGA Polska,
3. Dane osobowe, w zakresie o których mowa w pkt.2, będą również przetwarzane przez Stowarzyszenie
w celu przesyłania członkom informacji handlowych oraz informacji handlowych partnerów
Stowarzyszenia.
4. Dane osobowe członków będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu
RODO, polskimi przepisami przyjętymi w celu umożliwienia stosowania RODO, innymi obowiązującymi
przepisami prawa oraz niniejszym Regulaminem.
5. Dane osobowe członków będą przekazywane do Wielkiej Brytanii – Stowarzyszenia „CPG Confederation
of Profesional Golf Recognition of Education”, a więc Państwa co do którego na mocy art. 71 umowy
o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej
i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej zastosowanie ma Prawo Unii dotyczące ochrony danych
osobowych w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych osób, których dane dotyczą, spoza
Wielkiej Brytanii, jeśli dane osobowe były tam przetwarzane zgodnie z prawem Unii przed 31 grudnia
2020 roku.
6. Dane osobowe członków nie będą przekazywane do Państwa trzeciego ani organizacji
międzynarodowej. Dane osobowe członków nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w
tym profilowaniu.
7. Podstawę przetwarzania danych osobowych członków stanowi art. 6 ust. 1 lit b) RODO – realizacja
umowy (przesłanie deklaracji członkowskiej) oraz art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – dobrowolna, jednoznaczna,
świadoma i konkretna zgoda osoby, której dane dotyczą.
8. Członkowie Stowarzyszenia mają prawo dostępu do swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu,
prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
9. Członkowie Stowarzyszenia mają prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego gdy członek uzna,
iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.
10. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich
niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia wstąpienie do PGA Polska. Przesłanie
deklaracji jest jednoznaczne z akceptacją Statutu Stowarzyszenia Instruktorów Golfa PGA Polska oraz
udzieleniem zgody na przetwarzanie danych osobowych.
11. Przetwarzanie danych w związku z przystąpieniem do Stowarzyszenia obejmuje w szczególności:
a. przypomnienie o wniesieniu opłaty za składkę członkowską drogą telefoniczną lub mailową
b. wysyłanie drogą mailową informacji na temat zbliżających się wydarzeń organizowanych przez
PGA Polska, informacji o podjętej współpracy z Partnerami, ofert przygotowanych przez
Partnerów itp.
c. publikację na stronie internetowej imienia i nazwiska członka
d. przesłanie raz w roku listy nazwisk wszystkich członków do obiektów golfowych w Polsce

.............................. , dnia ……..................
(miejscowość)

(data)

.....................................................
(podpis deklarującego)

