KLAUZULA INFORMACYJNA
dla osób – uczestników zajęć Akademii Fitness

Realizacja obowiązku informacyjnego w związku z wymaganiami art. 13 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) (dalej: RODO)
1.
Administrator Danych Osobowych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sosnowcu z siedzibą w Sosnowcu przy ul. 3 Maja 41, tel. 32 266 34 26. W imieniu Administratora działa
Dyrektor. Może Pani/Pan uzyskać informacje o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych pod
wskazanym wyżej adresem.
2.

Inspektor Ochrony Danych

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować pod
adresem e-mail: iod@mosir.sosnowiec.pl
3.

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Państwa dane osobowe

Przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 e) RODO, to
znaczy w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym przez Administratora na
podstawie przepisów art. 7 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym.
Dane osobowe Pani/Pana będą przetwarzane w celu i w zakresie niezbędnym przy przyjmowaniu
zapisów i prawidłowej realizacji Pani/Pana uczestnictwa w zajęciach Akademii Fitness.
Przetwarzanie danych obejmuje:
a) zamieszczenie imienia i nazwiska oraz numeru telefonu Pani/Pana na liście papierowej uczestników Akademii Fitness sporządzanej każdorazowo na poszczególne zajęcia na podstawie Pani/Pana
zgłoszenia dokonanego telefonicznie, osobiście lub elektronicznie poprzez Pani/Pana indywidualne
konto internetowe na portalu Administratora,
b) wykorzystanie imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej Pani/Pana przy zakładaniu
Pani/Panu osobistego konta internetowego na portalu Administratora w celu umożliwienia
Pani/Panu dokonania elektronicznego zgłoszenia na zajęcia Akademii Fitness.
4.
Czy podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkiem i jakie są konsekwencje ich niepodania
Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jeżeli jednak nie poda Pani/Pan danych nie będziemy
mogli prawidłowo zrealizować Pani/Pana zgłoszenie.
5.

Komu możemy przekazać Państwa dane osobowe

Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisu prawa lub takim, z którymi Administrator zawarł umowę.

6.

Jak długo będą przechowywane Państwa dane osobowe

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresie wskazanym przepisami prawa. Pani/Pana
dane osobowe przetwarzane w systemie elektronicznym w związku z korzystaniem przez
Panią/Pana z indywidualnego konta internetowego na portalu Administratora będą przechowywane
do 14 dni po otrzymania od Pani/Pana pisemnej rezygnacji z posiadania indywidualnego konta.
Pani/Pana dane zawarte na papierowej liście uczestników zajęć Akademii Fitness będą po upływie 7
dni od daty zajęć, na które zostały sporządzone, zniszczone komisyjnie.
7.

Jakie są Państwa prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych ma Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do nich, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania i prawo
do wniesienia sprzeciwu oraz przenoszenia danych. Pani/Pana prawa mogą zostać ograniczone
zgodnie z przepisami RODO. Pani/Pana prawa na wniosek zrealizuje Administrator.
8.

Gdzie mogą Państwo wnieść skargę wobec przetwarzania Państwa danych

Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Pani prawo do wniesienia skargi wobec ich przetwarzania do
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2.
9.

Czy Państwa dane będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane
chyba, że takie działanie jest dozwolone przepisami prawa, które przewidują właściwe środki
ochrony praw i wolności osób, której dane dotyczą. Administrator danych osobowych nie przekazuje danych do państwa trzeciego.

