Warszawa, 25 maja 2018r.

Polityka bezpieczeństwa danych osobowych i ich przetwarzania
w Stowarzyszeniu Olimpiady Specjalne Polska.

W związku z tym, że od 25 maja będzie obowiązywać Rozporządzenie 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), poniżej przekazujemy informacje umożliwiające
nam dalsze wykorzystanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych.
Olimpiady Specjalne Polska to program akredytowany Special Olympics Inc. zrzeszający zawodników z
niepełnosprawnością intelektualną, trenerów i instruktorów, członków rodzin, wolontariuszy oraz
działaczy. W Polsce Olimpiady Specjalne to 18 Oddziałów Regionalnych.
Informujemy, że administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie ‘Olimpiady Specjalne Polska’ .
Od dnia 25.05.2018 r. będzie możliwość skontaktowania się z inspektorem ochrony danych za
pośrednictwem adresu: ospbiuro@olimpiadyspecjalne.pl
Olimpiady Specjalne Polska realizują poprzez swoje Oddziały Regionalne projekty, w których uczestniczą
zawodnicy posiadający deklaracje zawodnika oraz podpisane oświadczenia o wyrażaniu zgody na
przetwarzanie danych osobowych w ramach tych projektów.
Podstawa prawną przetwarzania danych osobowych jest podpisane przez uczestników projektu
oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach projektu. Osoba, która
nie podpisze oświadczenia nie może brać udziału w realizowanych przez Olimpiady Specjalne Polska
projektach.
Dane osobowe przechowywane są przez jednostki realizujące projekty bezpośrednio w okresie realizacji
projektu. Dane osobowe udostępnione są podmiotom, które dofinansowują projekty ze środków
publicznych tj. Ministerstwo Sportu i Turystyki, Państwowy Fundusz Rehabilitacji, jednostki samorządowe,
instytucje publiczne oraz podmiotom audytorskim i kontrolującym realizację projektów.
Każdy uczestnik projektów ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich
sprostowania, uzupełnienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Każda osoba, której dane dotyczą
ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz ma prawo do przenoszenia danych.
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Dane osobowe w Olimpiadach Specjalnych Polska.
Dane zbierane od uczestników projektów realizowanych przez Olimpiad Specjalnych :
1. Dane kontaktowe tj. imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mailowy, wiek, informacje o
opiekunie prawnym jeśli zawodnik jest niepełnoletni lub ubezwłasnowolniony;
2. Dane do obsługi zajęć treningowych, obozów sportowych i zawodów na każdym szczeblu ich
organizacji: imię i nazwisko, PESEL, Oddział Regionalny, kontakt dot. bezpieczeństwa, informacje
dot. podróży, zgoda lekarza na udział w zawodach, nr orzeczenia o niepełnosprawności lub o
stopniu niepełnosprawności.
3. Dane do obsługi Polskiej Reprezentacji Olimpiad Specjalnych na zawody rangi międzynarodowej
tj. europejskie i światowe: imię i nazwisko, PESEL/ nr paszportu/ nr dowodu osobistego, adres,
kontakt dot. bezpieczeństwa, zgoda lekarza na udział w zawodach, nr orzeczenia o
niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności.
4. Dane do obsługi szkoleń: imię i nazwisko, PESEL, adres.
5. Dane do projektu Zdrowi Sportowcy: imię i nazwisko, wiek, screeningowe dane projektów
medycznych;
Dane osobowe dot. pracowników i zleceniobiorców:
1.
2.
3.
4.
5.

Imię i nazwisko;
Dane kontaktowe;
Nr konta;
Informacje o kwalifikacjach i doświadczeniu;
Ewidencje godzin pracy;

Dane osobowe dot. wolontariuszy:
1.
2.
3.
4.

Imię i nazwisko;
Dane kontaktowe;
Pesel;
Ewidencje godzin pracy;

Dane osobowe zbierane w formie elektronicznej do obsługi newsletterów.
Podane dane osobowe w zakresie: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, przetwarzane są
przez administratora danych, którym jest Olimpiady Specjalne Polska, w celu realizacji celów
statutowych Stowarzyszenia i utrzymywania kontaktu i przesyłania na wskazany adres e-mail informacji o
projektach i inicjatywach realizowanych przez Olimpiady Specjalne Polska i dzielenie się nimi.
Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla realizacji wskazanego celu.
Dane przetwarzane będą do czasu odwołania udzielonej zgody. Dane nie będą udostępniane podmiotom
trzecim.
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Przekazywanie danych osobowych.
1. Dane osobowe zawodników, członków rodzin, trenerów i instruktorów oraz działaczy mogą być
przekazywane tylko wewnątrz organizacji oraz do instytucji publicznych dofinansowujących
projekty, jeśli jest to warunek wydatkowania środków publicznych.
2. Dane osobowe mogą być przekazane obsłudze medycznej zawodów i obozów sportowych ze
względu na bezpieczeństwo zawodnika i w określonych przepisami Special Olympics sytuacjach
zarządzania ryzykiem w sytuacjach zagrażających życiu.
3. Dane osobowe tj. imię i nazwisko, wiek oraz dane z Programu Zdrowi Sportowcy mogą być
udostępnione naukowcom, instytucjom publicznym do stworzenia prac naukowych i informacji o
danej grupie społecznej bez publikowania danych pozwalających na zidentyfikowanie osoby.
Każdy naukowiec i instytucja musza mieć podpisaną umowę o współpracy z olimpiadami
Specjalnymi Polska.
4. Dane osobowe mogą być wykorzystane w procesie ubiegania się o wizy zagraniczne dla Polskiej
Reprezentacji Olimpiad Specjalnych.
5. Dane osobowe tj. imię i nazwisko oraz wykorzystanie wizerunku mogą być wykorzystywane na
podstawie deklaracji zawodnika/członkowskiej oraz oświadczeń, do promocji Olimpiad
Specjalnych Polska w mediach, na stronach internetowych i socialmediach Olimpiad Specjalnych
Polska.
Przechowywanie danych osobowych.
1. W Oddziałach Regionalnych Olimpiad Specjalnych Polska przechowuje się dane osobowe
niezbędne do realizacji projektów realizowanych na terenie Oddziału Regionalnego.
2. Dane osobowe są przechowywane tylko na okres realizacji projektu.
3. Zbierane są tylko te dane osobowe, które wymagane są do prawidłowej realizacji projektów.
4. Dane przechowywane są w miejscach do tego dedykowanych i stosowanie zabezpieczonych.
Dostęp do danych osobowych mają wyłącznie osoby upoważnione do zbierania i przetwarzania
danych osobowych zawartych w zbiorach Olimpiad Specjalnych Polska.
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