Załącznik Nr 7 Polityki Ochrony Danych

KLAUZULA INFORMACYJNA
dotycząca przetwarzania danych uczestników imprezy sportowej
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Brzostku
W związku z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
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) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1) Kierownik
Ośrodka Sportu i Rekreacji informuje, iż:
1.
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Brzostku
reprezentowany przez Kierownika – pana Andrzeja Piękosia, adres: M.N. Mysłowskiego 11, 39-230
Brzostek.
2.
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych :
Tel.: 14 68 03 013
E-mail: iodcuw@brzostek.pl
3. Cele przetwarzania danych osobowych i podstawa prawna
Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu realizacji usługi w postaci organizacji
i przeprowadzenia imprez sportowych oraz dokumentowania ich przebiegu.
Podstawa prawna:
− art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (akceptacja Regulaminu i zgłoszenie udziału w turnieju stanowi
zawarcie umowy),
− art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (dobrowolna, jednoznaczna, świadoma i konkretna zgoda osoby,
której dane dotyczą, np. na przetwarzanie wizerunku)
− art.6 ust.1 lit. c) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego
ciążącego na administratorze)
− art. 9 ust. 2 lit. a) RODO (wyraźna zgoda dotycząca szczególnych kategorii danych
osobowych, w tym danych dotyczących zdrowia, jakim jest oświadczenie o stanie zdrowia
pozwalającym na udział w imprezie sportowej
ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH
Odbiorcami danych będą instytucje upoważnione z mocy prawa.
OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do
realizacji celu przetwarzania.
PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ, DOSTĘPU DO DANYCH OSOBOWYCH
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, poprawiania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
PRAWO DO COFNIĘCIA ZGODY
Tam, gdzie do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie zgody, zawsze ma Pan/Pani
prawo nie wyrazić zgody, a w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia, do cofnięcia.
PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO
Gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie
danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

INFORMACJA O DOBROWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe jeśli przetwarzanie odbywa się na
podstawie przepisów prawa. W przypadku przetwarzania na podstawie udzielonej przez Panią/Pana
zgody, podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich
zostały zebrane. Niepodanie danych może skutkować niemożliwością realizacji tych celów.
ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, PROFILOWANIE
Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane, o
których mowa w art.22 ust.1 i 4 RODO.

