Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
z dnia 27 kwietnia 2016r. 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) niniejszym informuję, iż:
1. Administratorem Pani (a) danych osobowych jest Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji
we Włoszakowicach, przy ul. Karola Kurpińskiego 29.
2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (IOD) jest: Barbara Dąbkowska, z którą
można się kontaktować za pomocą e-mail: iod@wloszakowice.pl
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu udziału w Nocnym Turnieju Tenisa
Ziemnego oraz promocji wydarzenia.
4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda – podstawa prawna art. 6 ust.
1 lit. a RODO.
5. Pani (a) dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane w formie papierowej
i elektronicznej. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora przechowywane
będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane.
6. Pani/Pana i Państwa dziecka dane osobowe nie są udostępniane innym odbiorcom
z wyłączeniem podmiotów do tego uprawnionych takich jak:
a) podmioty upoważnione na do odbioru danych osobowych na podstawie
odpowiednich przepisów prawa,
b) podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora
na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania
danych.
7. Przysługuje Pani (u) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym
momencie. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. Przysługuje Pani (u) prawo do żądania dostępu do danych osobowych dotyczących
Pani (a) osoby, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo
do przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu.
9. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego
tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie, ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa w zgodności z art. 77 RODO.
10. Pani (a) dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą
profilowane.
11. Pani (a) dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcy w państwie trzecim lub
organizacji międzynarodowej.

