W związku z realizacją wymogów 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 „RODO”), informujemy o zasadach
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.
Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.
Tożsamość administratora
Dane kontaktowe
administratora
Dane kontaktowe
Inspektora Ochrony Danych

Cele przetwarzania
i podstawa prawna

Odbiorcy danych

Przekazanie danych
osobowych do państwa
trzeciego lub organizacji
międzynarodowej

Okres przechowywania
danych

Prawa podmiotów danych

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Krośnie Odrzańskim, z siedzibą w Krośnie Odrzańskim przy ul. Pułaskiego 3,
66-600 Krosno Odrzańskie, reprezentowany przed Dyrektora Tomasza Struka.
Z administratorem można kontaktować się poprzez adres email: dyrektor@osirkrosno.pl lub pisemnie
na adres siedziby administratora.
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez
email: iod.szurgot@gmail.com
Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania
danych przez administratora oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
Celem przetwarzania Państwa danych jest:
- wykonanie zadań statutowych Ośrodka Sportu i Rekreacji w Krośnie Odrzańskim oraz wypełnienia
obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych;
- zawarcie i wykonanie umowy, której Pani/Pan jest stroną zgodnie z art. 6 ust.1 lit. b ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych;
- zapewnienie bezpieczeństwa osób znajdujących się na terenie obiektów administrowanych przez OSIR
oraz ochrona mienia (monitoring obiektów), zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e i f ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych;
- marketing bezpośredni naszych usług i zadań, ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń, tworzenie
zestawień i analiz (takich jak raportowanie, badania marketingowe itp.), zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych;
- w uzasadnionych przypadkach na podstawie zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
Pana/Pani dane osobowe będą mogły być przez nas przekazywane naszym partnerom, z którymi mamy
zawarte umowy o współpracy przy wykonywaniu naszych zadań statutowych i innych obowiązków
prawnych, w tym umownych, podmiotom świadczącym OSiR pomoc informatyczną, prawną, usługi
doradcze, konsultacyjne oraz innym podmiotom działającym na nasze zlecenie a świadczącym usługi
niezbędne do realizacji naszych zadań statutowych i wykonania innych obowiązków prawnych, w tym
umownych.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:
- przez okres wykonywania zadań statutowych Ośrodka Sportu i Rekreacji w Krośnie Odrzańskim
i innych prawnych obowiązków, w tym umownych i/lub,
- przez okres, w którym przepisy prawa nakazują nam przechowywać dane i/lub,
- przez okres, w którym Ośrodek Sportu i Rekreacji w Krośnie Odrzańskim może ponieść konsekwencje
prawne nienależytego wykonania lub niewykonania naszych zadań statutowych lub obowiązków
prawnych,
- w pozostałych przypadkach do zrealizowania celów przetwarzania lub do momentu odwołania zgody.
Przysługuje Pani/Panu:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do ich sprostowania (poprawiania) swoich danych - w przypadku gdy dane są
nieprawidłowe lub niekompletne;
c) prawo do usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) w przypadku gdy:
- dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
- osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych,
która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania
danych,

d)

e)
f)

- dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
- dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego
z przepisów prawa,
ograniczenia przetwarzania w przypadku, gdy:
- osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
- przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się
usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
- administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą,
potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia
czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy
sprzeciwu,
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
prawo cofnięcia wyrażonej zgody (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej
zgody).

Prawo wniesienia skargi do
organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
(na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).

Źródło pochodzenia danych
osobowych

Bezpośrednio od osób, których dane dotyczą.

Informacja o dobrowolności
lub obowiązku podania
danych

W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane
dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania
danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

Informacja
o zautomatyzowanym
przetwarzaniu danych

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane dla zautomatyzowanego podejmowania decyzji, nie będą podlegały
profilowaniu.

