
Klauzula informacyjna  

Imprez i wydarzeń sportowo-rekreacyjnych, współpraca z klubami, stowarzyszeniami, 

organizacjami i innymi podmiotami świadczącymi usługi niezbędne do funkcjonowania 

Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych iw sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), 

obowiązującego od 25 maja 2018 r.,  informujemy, że: 

1. Administratorem przetwarzanych Państwa danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 

w Czechowicach-Dziedzicach ul. Legionów 145, zwany MOSiR, 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się skontaktować pod 

numerem telefonu 32 215 27 06 lub pod adresem e-mail: rodo@mosirczechowice-dziedzice.pl, 

3. Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe Pani/Pana dziecka przetwarzane są w celu: 

- niezbędnym do organizacji i realizacji założeń wynikający z Regulaminu wycieczek czyli  realizacji  

umowy  zawartej  poprzez  akceptację Regulaminu uczestnictwa, dokonanie zgłoszenie uczestnictwa 

dziecka w zajęciach, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO 

- dokumentacji  i  promocji organizowanej wycieczki - na stronie internetowej, portalach 

społecznościach oraz lokalnej prasie, w zakresie publikacji zdjęć na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO 

oraz w celu marketingu bezpośredniego (marketing internetowy) usług własnych Administratora, o ile 

Pan/Pani nie wyrażą  swojego sprzeciwu wobec przetwarzania danych w tym zakresie.  Cel ten mieści 

się  w zakresie prawnie uzasadnionych interesów Administratora. Udzielona zgoda na marketing 

bezpośredni może być przez Pana/Panią w każdym czasie odwołana (zgodnie z  art. 6 ust. 1 lit. f) RODO); 

- wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, w tym rachunkowych, m.in. 

dokonywanie przelewów z tyt. realizacji umowy, wystawiania faktur i innych dokumentów księgowych 

oraz ich przechowywania przez okres przewidziany prawem (zgodnie z art. 6 ust.1 pkt. c) RODO); 

- zapewnienia Administratorowi realizacji prawnie uzasadnionego interesu związanego z zapewnieniem 

bezpieczeństwa pracowników / współpracowników, w tym m.in. monitoring infrastruktury 

wykorzystywanej przez Administratora (zgodnie z art. 6 ust. 1 f) RODO) 

4. Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe Pani/Pana dziecka przetwarzane są na podstawie 
obowiązujących przepisów prawa. 
 

5. Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe Pani/Pana dziecka są przekazywane innym podmiotom 

niewymienionym w przepisach prawa. Tymi podmiotami są: czecho.pl, Kronika Beskidzka, beskidzka24, 

Urząd Miejski, Pixari Media, Gazeta Czechowicka. 

6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. 

7. Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe Pani/Pana dziecka będą przechowywane przez okres: 

obowiązywania zawartej umowy na opiekę nad dziećmi w czasie zajęć oraz w obowiązkowym okresie 

przechowywania dokumentacji, będą archiwizowane i przechowywane zgodnie z obowiązującymi 

przepisami na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach 

(Dz. U z 2018 r., poz.217) okres ten nie powinien być dłuższy niż 3 lat licząc od końca roku 
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kalendarzowego w którym wystąpiło ostatnie zdarzenie uzasadniające przechowywanie dokumentacji). 

Ponadto, w przypadku gdyby w okresie obowiązywania umowy cywilno-prawnej, jej wykonaniem lub 

rozwiązaniem powstały roszczenia stron, dane osobowe przechowywane będą przez okres ich 

dochodzenia lub przedawnienia; 

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z 

brakiem możliwości brania udziału w organizowanej wycieczce przez MOSiR Czechowice-Dziedzice. 

9. Posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 

momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej wycofaniem. W przypadku, gdy Państwo uznają, że przetwarzanie danych 

narusza przepisy rozporządzenia wskazanego we wstępie, mają Państwo prawo do wniesienia skargi do 

organu nadzorczego, którym jest Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

10. Administrator nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem 

profilowania. 

 


