KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UCZESTNIKÓW IMPREZY W PRZYPADKU ZAGROŻENIA
EPIDEMICZNEGO, STANU EPIDEMII ALBO W RAZIE NIEBEZPIECZEŃSTWA SZERZENIA SIĘ
ZAKAŻENIA LUB CHOROBY ZAKAŹNEJ, KTÓRE MOŻE STANOWIĆ ZAGROŻENIE DLA ZDROWIA
PUBLICZNEGO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej RODO) informujemy, że:
ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH (DALEJ ADMINISTRATOR)
Administratorem danych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Starogardzie Gdańskim, ul Olimpijczyków Starogardzkich 1,
83-200 Starogard Gdański.
INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się :
a) drogą elektroniczną: iod.jednostki@um.starogard.pl,
b) osobiście w siedzibie Administratora, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu spotkania.
CEL I PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Celem przetwarzania zgromadzonych danych osobowych jest wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym
lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi związanego z przeciwdziałaniem
rozprzestrzenianiu się COVID-19. Podstawą przetwarzania tych danych jest: art. 6 ust. 1 lit. e w zw. z art. 9 ust. 2 lit. i
z uwagi na niezbędność przetwarzania danych osobowych ze względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie
zdrowia publicznego, takich jak ochrona przed poważnymi transgranicznymi zagrożeniami zdrowotnymi, wynikającym
z ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i
zwalczaniem COVID-19 oraz z zaleceń i wytycznych wydanych na podstawie art. 8a ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 14 marca
1985 roku o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
ODBIORCY DANYCH
Zebrane dane osobowe mogą zostać udostępnione podwykonawcom związanym z Administratorem umowami
powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz podmiotom upoważnionym do przetwarzania danych osobowych na
podstawie obowiązujących przepisów prawa (m.in. Główny Inspektorat Sanitarny, Powiatowa Stacja Sanitarno –
Epidemiologiczna, służby porządkowe).
OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
Pozyskane dane osobowe będą przechowywane przez Administratora przez 2 tygodnie.
PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA
Przysługuje Państwu prawo do:
a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
b) sprostowania (poprawiania) danych,
c) usunięcia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 17 RODO),
d) do ograniczenia przetwarzania danych,
e) do przenoszenia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 20 RODO),
f) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych(zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 21 RODO).
SKARGA DO ORGANU NADZORCZEGO
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2.
WYMÓG PODANIA DANYCH
Podanie danych jest niezbędne. Niepodanie danych, w zakresie wymaganym przepisami prawa, może skutkować brakiem
możliwości udziału w imprezie.
INFORMACJA O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI, W TYM PROFILOWANIU
Dotyczące Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji przez Administratora, w
tym profilowaniu.

