Załącznik Nr 5 Polityki Ochrony Danych

KLAUZULA INFORMACYJNA
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.

Dane kontaktowe Administratora: Administratora reprezentuje Kierownik jednostki z którym można się skontaktować
telefonicznie - nr tel. 14 63 95 980 lub drogą elektroniczną kierownikosir@brzostek.pl

3. Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania
danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych :
Tel.: 14 68 03 013
E-mail: iodcuw@brzostek.pl

4. Cele przetwarzania danych osobowych i podstawa prawna

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji zadań statutowych (tj. realizacji zadań
wynikających z zakresu działalności instytucji, bądź zawartej umowy).
OSiR jest samodzielną jednostką organizacyjną Gminy Brzostek i działa na podstawie:

− Uchwały Nr XV/100/16 Rady Miejskiej w Brzostku z dn. 25.02.2016r. w sprawie utworzenia gminnej
jednostki organizacyjnej
− Statutu OSIR w Brzostku nadanego uchwałą Nr XV/100/16 Rady Miejskiej w Brzostku z dn. 25.02.2016r.
Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą na podstawie przepisów prawa wynikającego z art. 6 ust.1 lit. a, b, c i e
RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a, b i g RODO – (tj. zgody osoby, której dane dotyczą, realizacja umowy, której stroną jest
osoba, której dane dotyczą, wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, przetwarzanie jest
niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym, przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia
obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie
prawa pracy; przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z ważnym interesem publicznym, na podstawie
prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego)

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

W związku z przetwarzaniem danych odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów
władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
b. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Brzostku
przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Kierownik Ośrodka

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe przetwarzane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Brzostku przechowywane będą przez okres
niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez
ustawy lub ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, w tym Rozporządzenie
Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych
wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. Ponadto okres
przechowywania może się wydłużyć np. z uwagi na sytuację dochodzenia roszczeń. Oznacza to, że dane osobowe
mogą zostać zniszczone po upływie od 5 do 50 lat, zależnie od kategorii archiwalnej danej sprawy.

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
na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem (na zasadach określonych w przepisach RODO)

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 zgody.

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
przepisów prawa. W przypadku przetwarzania na podstawie udzielonej
osobowych jest dobrowolne.
W sytuacji, gdy podanie danych osobowych jest obowiązkowe do
konsekwencją niepodania wymaganych danych osobowych będzie brak
w realizacji celu lub świadczenia usługi.

przetwarzanie odbywa się na podstawie
przez Panią/Pana zgody, podanie danych
załatwienia określonej kategorii spraw,
możliwości podjęcia skutecznych działań

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.

