
KLAUZULA INFORMACYJNA
do przetwarzania danych osobowych 

dla osób korzystających z obiektów lub uczestniczących w zajęciach i imprezach

Na podstawie  art.  13  ust.  1  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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej
RODO, informuję Pana/Panią, że:

Administratorem Pana/i Danych jest: Ośrodek Sportu i Rekreacji
26-130 Suchedniów ul. Ogrodowa 11

Dane kontaktowe IOD:
Anna Andrzejewska - Korytowska

e-mail: recepcja@osirsuchedniow.pl 
tel. 518 336 751

Pana/Pani dane będą przetwarzane 
w celu:

prawidłowej realizacji świadczonych przez nas usług

Podstawą do przetwarzania 
Pani/Pana danych osobowych jest:

 a) art. 6 ust. 1 lit. b RODO* (przetwarzanie jest niezbędne
do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane
dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której

dane dotyczą, przed zawarciem umowy), b) art. 6 ust. 1 lit. a
RODO (osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na

przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub
większej liczbie określonych celów) – jeżeli udzielaliście

nam Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych, c)
art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do

wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na
administratorze) 

Informacja o przekazywaniu danych 
do innych podmiotów:

w niektórych sytuacjach mamy prawo przekazywać Państwa
dane dalej (jeśli jest to konieczne) abyśmy mogli wykonywać
nasze usługi. Możemy przekazywać Państwa dane 
podmiotom przetwarzającym z którymi zawarliśmy umowy 
w szczególności: - na świadczenie usług serwisowych dla 
użytkowanych przez nas systemów informatycznych, - na 
korzystanie z serwerów poczty elektronicznej i jej 
archiwizacji. Zakres przekazania danych tym odbiorcom 
ograniczony jest jednak wyłącznie do możliwości zapoznania
się się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług 
wsparcia technicznego i usuwaniem awarii. Odbiorców 
wymienionych powyżej obowiązuje klauzula poufności 
pozyskanych w takich okolicznościach danych, w tym danych
osobowych. W związku z dokonywaniem płatności, odbiorcą
Państwa danych może być obsługujący nas bank lub serwis 
płatności elektronicznych.. Ponadto odbiorcą Państwa 
danych mogą być podmioty publiczne, które wykonują 
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zadania na podstawie obowiązujących przepisów prawa. 

Okres przechowywania danych:
okres archiwizacji wymagany dla danej kategorii danych 
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

Ma Pana/Pani prawo do:

1. dostępu do swoich danych oraz możliwość ich 
sprostowania,

2. ograniczenia przetwarzania swoich danych,
3. przenoszenia danych,
4. wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podane przez Panią/Pana dane są:

podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem
zawarcia umowy. Nie są Państwo zobowiązani do ich

podania, lecz ich niepodanie może skutkować brakiem
możliwości zawarcia z Państwem umowy na korzystanie z

usług naszego obiektu lub udział w organizowanych
zajęciach / imprezach. Podanie danych nie jest konieczne,

jeżeli korzystacie Państwo z naszego obiektu bez
wcześniejszej rezerwacji płacąc gotówką 

Pana/Pani dane: nie podlegają zautomatyzowanemu systemowi
podejmowania decyzji ani profilowaniu
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