KLAUZULA INFORMACYJNA
do przetwarzania danych osobowych
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:
1. Administratorem Pana/i Danych jest: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w CzechowicachDziedzicach z siedzibą: 43-502 Czechowice-Dziedzice ul. Legionów 145. Administrator
powołał Inspektora Ochrony Danych oraz udostępnia jego dane kontaktowe: Joanna
Karwacka, Email: rodo@mosirczechowice-dziedzice.pl, nr tel: 32 215 27 06
2. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu: wyłonienia, wyróżnienia i prezentacji w konkursie
o tytuł „SPORTOWA INDYWIDUALNOŚĆ ROKU 2020” w kategoriach: kwalifikowany sport
indywidualny, kwalifikowany sport drużynowy oraz sport szkolny.
3. Podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest: Udzielona przez Pana/Panią
zgoda na przetwarzanie danych
4. Informacja o przekazywaniu danych do innych podmiotów: Pana/Pani dane nie będą
przekazywane innym podmiotom niewymienionym w przepisach prawa.
5. Okres przechowywania danych: Pani/Pana dane będą przechowywane zgodnie z zapisami o
archiwizacji, dotyczących realizacji zawodów – 3 lata.
6. Ma Pani/Pan prawo do:
• dostępu do swoich danych oraz możliwość ich sprostowania,
• usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych,
• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
• przenoszenia danych,
• cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych,
• wniesienia skargi do organu nadzorczego.
7. Podane przez Panią/Pana dane są: jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest
równoznaczna z brakiem możliwości uczestnictwa w imprezie organizowanej przez MOSiR w
Czechowicach-Dziedzicach.
8. Pani/Pana dane: nie podlegają zautomatyzowanemu systemowi podejmowania decyzji lub
profilowaniu.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Czechowicach-Dziedzicach dla potrzeb organizacyjnych związanych z przeprowadzeniem zawodów
sportowych zgodnie z art. 6 ust.1 a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady /UE/ 2016/679 z
dnia 27.04.2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu danych.

KLAUZULA INFORMACYJNA
do przetwarzania danych osobowych – wizerunek

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:
1. Administratorem Pana/i Danych jest: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w CzechowicachDziedzicach z siedzibą: 43-502 Czechowice-Dziedzice ul. Legionów 145. Administrator
powołał Inspektora Ochrony Danych oraz udostępnia jego dane kontaktowe: Joanna
Karwacka, Email: rodo@mosirczechowice-dziedzice.pl, nr tel: 32 215 27 06
2. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu: dokumentacji zdjęciowej i reportaży z imprez,
sprawozdawczym, reklamowym oraz promocyjnym
3. Podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest: Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r.
o prawie autorskim i prawach pokrewnych
4. Informacja o przekazywaniu danych do innych podmiotów: Pana/Pani dane są przekazywane
innym podmiotom niewymienionym w przepisach prawa. Tymi podmiotami są: czecho.pl,
Kronika Beskidzka, beskidzka24, Gazeta Czechowicka, Radio Bielsko, PixariMedia
5. Okres przechowywania danych: Pani/Pana dane będą przechowywane do momentu
odwołania zgody.
6. Ma Pani/Pan prawo do:
•
•
•
•
•
•

dostępu do swoich danych oraz możliwość ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych,
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
przenoszenia danych,
cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych,
wniesienia skargi do organu nadzorczego.

7. Podane przez Panią/Pana dane są: pobrane dobrowolnie
8. Pani/Pana dane: nie podlegają zautomatyzowanemu systemowi podejmowania decyzji i
profilowaniu.

