
Ochrona  danych  osobowych  i  ochrona  wizerunku  podczas  przebywania  na  terenie
obiektu.

1. Centrum  Sportowo-Widowiskowe  (CSW)  w  Kozach  utrwala  na  nośnikach
elektronicznych, optycznych lub papierowych przebieg zajęć i  imprez sportowych jak
i wszystkiego, co dzieje się na obiekcie w okresie przebywania na jego terenie osób
indywidualnych dla celów bezpieczeństwa, dokumentacji oraz promocji lub reklamy
działania obiektu, imprez na nim organizowanych oraz innych imprez CSW, a także
ew. sponsorów.

2. Wizerunek  osób  przebywających  na  terenie  obiektu  może  zostać  utrwalony,  a 
następnie  rozpowszechniany  dla  celów  dokumentacyjnych,  sprawozdawczych,
reklamowych  oraz  promocyjnych.  Wejście  na  teren  obiektu  jest  równoznaczne  z   
wyrażeniem zgody  na  w/w  działania.  Wizerunek  może  być  również  utrwalony  i   
rozpowszechniony przez  inne osoby przebywające na  obiekcie,  za  które CSW  nie
może  ponosić  odpowiedzialności.  W  przypadku  nie  wyrażenia  zgody  nie  należy
przebywać na terenie obiektu.

3. W przypadku utrwalania i chęci rozpowszechniana wizerunku konkretnej osoby lub
kilku konkretnych osób, a nie samej działalności obiektu i ew. dowodu na zaistniałe
zdarzenia podczas przebywania na nim osób fizycznych, zbierana będzie dla realizacji
tego celu oddzielna zgoda.

4. Wyrażenie  zgody  na  przetwarzanie  danych  osobowych  oraz  na  przetwarzanie
wizerunku,  a  także  na  dalsze  ich  udostępnianie  np.  do  prasy  lub  mediom
społecznościowym lub sponsorom czy współorganizatorom imprez organizowanych na
terenie obiektu jest całkowicie dobrowolne.

5. Każda  osoba  fizyczna  przebywająca  na  obiekcie  przyjmuje  do  wiadomości,  że  ma
prawo  przeglądać,  poprawiać,  zmieniać  lub  żądać  usunięcia  swoich  danych
osobowych,  kierując  swoje  żądanie  do  siedziby CSW  w Kozach  ,  pl.  ks.  Karola
Kochaja 1,  43-340 Kozy  z zastrzeżeniem, że nie ma możliwości odwołania zgody
wstecznie  i  jeżeli  dane,  szczególnie  wizerunkowe,  zostały  przekazane  np.  mediom
społecznościowym,  to  po  odwołaniu  zgody  nie  zostaną  przekazane  drugi  raz,  ale
wcześniej udzielona zgoda obowiązuje. Nie ma możliwości żądania usunięcia, jeżeli
utrwalone dane osobowe staną się dowodem w sprawie, do momentu zakończenia tej
sprawy.

6. Dane te nie będą profilowane ani transferowane do państw trzecich oraz organizacji
międzynarodowych.

7. CSW nie odpowiada za rozpowszechnianie wizerunku dokonanego przez inne osoby
obecne na obiekcie bez zgody właścicieli wizerunku, jednakże w ramach niniejszego
dokumentu wzywa do powstrzymania się od wykonywania zdjęć konkretnym obcym
osobom bez ich zgody, a szczególnie na ich udostępnianie w Internecie.

8. Zakazuje  się  wykonywania  jakichkolwiek  zdjęć,  nagrywania  filmów  i  zbierania
jakichkolwiek danych osobowych w dowolnej formie każdej osobie przebywającej na
terenie obiektu w pomieszczeniach socjalnych, szatniach, toaletach.

9. Pełny obowiązek informacyjny znajduje się na stronie internetowej  www.csw.kozy.pl.

http://www.csw.kozy.pl/

