INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKÓW ZAWODÓW
SPORTOWYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W RAMACH
STATUTOWEJ DZIAŁALNOŚCI
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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, zwane dalej RODO) informujemy, że:
ADMINISTRATOR:
Administratorem danych osobowych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji z siedzibą przy ul. Olimpijczyków
Starogardzkich 1, 83-200 Starogard Gdański (dalej jako: OSIR).
INSPEKTOR OCHRONY DANYCH:
Przestrzeganie zasad ochrony danych nadzoruje wyznaczony inspektor ochrony danych, z którym można się
skontaktować wysyłając e-mail na adres: iod.jednostki@um.starogard.pl.
CELE PRZETWARZANIA, PODSTAWY PRAWNE:
Państwa dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:
1.

2.

3.

4.

5.
6.

Rozpatrzenia i dalszej realizacji zgłoszenia oraz zapewnienia uczestnictwa w zawodach sportowych na
podstawie:
• art. 6 ust. 1 lit. e RODO* (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego
w interesie publicznym przez administratora),
Wypełnienia obowiązku prawnego względem organów publicznych sprawujących nadzór nad działalnością
statutową OSiR na podstawie:
• art. 6 ust. 1 lit. c RODO* (przetwarzanie jest niezbędne w celu wypełnienia obowiązku prawnego
ciążącego na administratorze) i w związku z ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym oraz ustawami dotyczącymi kultury fizycznej,
Obrony przed roszczeniami i dochodzeniem roszczeń na podstawie:
• art. 6 ust. 1 lit. c RODO* (przetwarzanie jest niezbędne w celu wypełnienia obowiązku prawnego
ciążącego na administratorze) i w związku z przepisami obligującymi administratora do dbania
swój wizerunek i mienie, w tym ustawą o samorządzie gminnym, przepisami dotyczącymi
finansów publicznych, kodeksem postępowania cywilnego,
Publikacji informacji o wynikach osiągniętych przez poszczególnych uczestników na podstawie:
• art. 6 ust. 1 lit. e RODO* (przetwarzanie jest niezbędne do zadania realizowanego w interesie
publicznym jakim w tym przypadku jest pokazanie transparentności działalności OSiR,
popularyzacji sportu jak i samego wydarzenia),
Publikacji wizerunku na podstawie :
• art. 6 ust. 1 lit. a RODO* (zgoda osoby, której dane dotyczą).
Zgłaszania reklamacji, ewentualnych skarg, wniosków, na podstawie:
• art. 6 ust. 1 lit. e RODO* (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w
interesie publicznym).

ODBIORCY DANYCH:
Dane osobowe mogą̨ być udostępniane podmiotom nadzorującym działalność OSiR w zakresie działalności
statutowej. Ponadto OSiR będzie przekazywać (w odpowiednich sytuacjach powierzać) dane osobowe dostawcom
usług pocztowych, dostawcom usług IT wspomagających zarządzanie niniejszymi zawodami, dostawcom usług
w zakresie hostingu poczty elektronicznej i strony internetowej. W niektórych przypadkach OSiR może
przekazywać dane osobowe zaufanym podmiotom wspierającym organizację zajęć i wydarzeń sportowych.

CZAS PRZETWARZANIA:
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa o archiwizacji
dokumentów oraz zgodnie z obowiązującą u Administratora Instrukcją Kancelaryjną – przez okres wskazany w
tym dokumencie licząc od końca roku, w którym zakończono czynności w Państwa sprawie.
Deklarowany okres przechowywania nie dotyczy danych osób, które wyraziły zgodę na przetwarzanie danych w
określonym celu. Co do zasady, dane osobowe tych osób przetwarzane będą do momentu wycofania przez nie
zgody lub ustania potrzeb Administratora w zakresie wykorzystania tych danych.
TWOJE PRAWA:
Informujemy, że przysługują Państwu następujące prawa wynikające z RODO*:
• Prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych,
• Prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych,
• Prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
• Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych (danych przetwarzanych
wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO*),
• Prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
• Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych
PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY
Dane osobowe związane z monitoringiem wizyjnym nie będą przekazywane do państw spoza EOG lub organizacji
międzynarodowej.
OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH:
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu umożliwienia OSiR rozpatrzenia
zgłoszenia oraz uczestniczenia w zawodach sportowych. W przypadku niepodania danych osobowych nie będzie
możliwe wykonanie powyższych celów.
W przypadku udzielonej zgody na publikację wizerunku, podanie danych osobowych jest dobrowolne i pozostaje
bez wpływu na możliwość uczestniczenia w zawodach sportowych.
INFORMACJA
O
ZAUTOMATYZOWANYM
PODEJMOWANIU
DECYZJI,
PROFILOWANIU
Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
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