
KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UCZESTNIKA 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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), dalej „RODO”, informujemy, że: 

1. Administratorem Pana(ni) danych osobowych jest Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gniewie, 

ul. Kusocińskiego 10, 83-140 Gniew, NIP: 5932408512, REGON: 192992449. 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może Pan(ni)  skontaktować się 

w sprawach ochrony Pana(ni) danych osobowych i realizacji swoich praw pod następującym adresem 

poczty elektronicznej: kontakt@gosirgniew.pl lub pisemnie na adres Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji 

w Gniewie, ul. Kusocińskiego 10, 83-140 Gniew. 

3. Pana(ni) dane osobowe przetwarzane będą w celu: 

a. Udziału w zajęciach sportowych – Art. 6 lit A RODO  - zgoda osoby której dane dotyczą, 

b. Weryfikacji osób korzystających z obiektu – Art. 6 lit C RODO  - przetwarzanie jest niezbędne 

do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz Art. 5 lit F RODO 

–  przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów 

realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których 

nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, 

której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane 

dotyczą, jest dzieckiem. 

4. Odbiorcami Pana(ni) danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym dane zostają udostępnione 

w celu realizacji umowy np. dostawy. 

5. Nie przewidujemy przekazywania Pana(ni) danych do państwa trzeciego, ani organizacji 

międzynarodowej w rozumieniu RODO. 

6. Pana(ni) dane osobowe będą przechowywane, przez okres wymagany literą prawa. 

7. W odniesieniu do Pana(ni) danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, ani nie będą profilowane. 

8. Posiada Pan(ni) prawo do: 

 żądania dostępu do danych – w granicach art. 15 RODO, 

 ich sprostowania – w granicach art. 16 RODO, 

 żądania usunięcia – w granicach art. 17 RODO, 

 lub ograniczenia czynności przetwarzania – w granicach art. 18 RODO, 

 wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w granicach art. 21 RODO, 

 przenoszenia danych, w tym uzyskania ich kopii – w granicach art. 20 RODO. 

Przysługuje Panu(ni) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych. Szczegółowe informacje na temat Ochrony Danych zamieszczamy  

w Polityce Prywatności dostępnej w naszej placówce oraz na naszej stronie internetowej. 


