
KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art. 13 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) (Dz.U.UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) (RODO) informujemy, że:

1. Administratorem  danych  osobowych  jest  Ośrodek  Sportu  i  Rekreacji  „SKAŁKA”  w  Świętochłowicach
z siedzibą: Ul. Bytomska 40, 41-600 Świętochłowice.

2. Administrator  wyznaczył  Inspektora  Ochrony  Danych,  z  którym  można  skontaktować  we  wszystkich
sprawach  dotyczących  przetwarzania  danych  osobowych  oraz  korzystania  z  praw  związanych
z przetwarzaniem danych pod adresem poczty elektronicznej:  iod.inspect@gmail.com.

3. Państwa dane osobowe są przetwarzane, w szczególności w celu: realizacji zadań nałożonych przepisami
odpowiednich ustaw, m. in.   Ustawą z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym oraz wskazanych
w statucie,  tj.  m.in.  w  celu  zaspokajania  zbiorowych  potrzeb  wspólnoty  w  zakresie  kultury  fizycznej  i
sportu,  prowadzenia  obiektów  sportowych;  w  celu  wypełniania  obowiązków  prawnych  ciążących  na
Administratorze (np. związanych z rachunkowością); jak również w celu zawarcia, realizacji umów oraz w
celu  promocji,  budowy  pozytywnego  wizerunku  Administratora  (o  ile  udzielicie  Państwo  na  powyższe
dobrowolną zgodę).

4. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:

a. art. 6 ust. 1 lit. c lub e RODO w zw.  z Ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
ustawą z dnia z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego i innymi aktami
prawnymi.

b. art. 6 ust 1 lit. b RODO;
c. art. 6 ust. 1 lit. a RODO – w stosunku do danych osobowych, co do których brak jest obowiązku ich

przetwarzania, przewidzianego w przepisach prawnych.
5. Państwa dane mogą zostać przekazane do podmiotów, które przetwarzają Państwa dane osobowe
w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych
(tzw. podmioty przetwarzające).
6. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
7. Państwa dane osobowe będą przechowywane:

a. przez okres niezbędny, wynikający z przepisów prawa,
b. w przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie Państwa zgody – do momentu jej

cofnięcia. 
c. po  zrealizowaniu  celu  pierwotnego  dla  którego  dane  zostały  zebrane  (np.  przetwarzanie  jest

niezbędne do wykonania umowy), dane będą przetwarzane dla celów archiwalnych przez okres
zgodny z obowiązującymi u nas przepisami archiwalnymi oraz przez okres niezbędny dla obrony
przed  roszczeniami  kierowanymi  wobec  nas,  na  podstawie  powszechnie  obowiązujących
przepisów prawa, z uwzględnieniem okresów przedawnienia roszczeń określonych w powszechnie
obowiązujących przepisach prawa.

8. Mają Państwo prawo do:
a. dostępu do Waszych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (o ile brak jest podstaw do

ich  dalszego  przetwarzania)  lub  ograniczenia  przetwarzania  (przy  spełnieniu  odpowiednich
przesłanek),  przenoszenia  Państwa  danych  osobowych,  jeżeli  są  spełnione  odpowiednie
przesłanki,  wniesienia  sprzeciwu  wobec  przetwarzania  swoich  danych  osobowych,  chyba,  że
realizacja tych praw nie jest zgodna z przepisami obowiązującego prawa oraz z RODO,

b. wniesienia skargi do organu nadzorczego (obecnie Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
9. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
10. Informujemy ponadto iż w stosunku do danych osobowych które są przetwarzane na podstawie Państwa

zgody – mają Państwo prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
przed jej  wycofaniem. Wycofanie zgody może zostać dokonane w takiej  samej formie, w jakiej  została
udzielona zgoda.
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