Klauzula informacyjna
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych
Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż, Administratorem Państwa
danych osobowych jest Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wilkowicach
reprezentowany przez Dyrektora, z siedzibą w Wilkowicach przy ul. Szkolnej 8a, 43365 Wilkowice zwany dalej: „Administratorem”.
2. Kontakt z Administratorem jest możliwy pisząc na adres e-mail: gosir@wilkowice.pl
lub dzwoniąc pod numer: 33 488 30 03.
3. Można również skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres
e-mail iod@gosir.wilkowice.pl.
4. Państwa dane przetwarzane są w związku z realizacją zadań własnych bądź zleconych
określonych przepisami prawa, w szczególności przepisami ustawy z dnia 18 stycznia
1996 r. o kulturze fizycznej oraz ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie
kwalifikowanym. Dane osobowe będą przetwarzane również w celu wypełniania
zadań ustawowych i statutowych Administratora danych osobowych, na podstawie
przepisów obowiązującego prawa, bądź w innych przypadkach na podstawie
udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu określonym przy
pozyskiwaniu przez Administratora danych osobowych przedmiotowej zgody.
5. Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją
powyższych celów. Nie udostępniamy Państwa danych innym odbiorcom, oprócz
podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa. Państwa dane mogą być
przekazane podmiotom realizującym usługi na rzecz Administratora. Szczegółowa
lista podmiotów jest dostępna na wniosek zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa.
6. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych do państwa trzeciego ani do
organizacji międzynarodowych.
7. Państwa dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne do spełnienia celu,
dla którego zostały zebrane lub przez okres wyznaczony właściwym przepisem prawa,
w szczególności w celach archiwalnych.
8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,
prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody (w przypadku danych, które są
udostępnione na podstawie Pana/Pani zgody) w dowolnym momencie bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania.
9. W przypadku, gdy do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie
zgody, zawsze ma Pani / Pan prawo nie wyrazić zgody, a w przypadku jej
wcześniejszego wyrażenia do cofnięcia zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na
przetwarzanie Pani Pana danych do momentu jej wycofania.
10. Administrator nie będzie stosował wobec Pani / Pana zautomatyzowanego
podejmowania decyzji, w tym profilowania.
11. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jeżeli przetwarzanie danych
osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą.
12. Podanie danych osobowych ma charakter obowiązkowy, jeżeli podstawę
przetwarzania
danych osobowych stanowi przepis prawa.

