KLAUZULA INFORMACYJNA
O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKÓW
PŁATNYCH ZAJĘĆ ORAZ WYDARZEŃ SPORTOWYCH
ORGANIZOWANYCH PRZEZ MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I
REKREACJI W STALOWEJ WOLI
Zgodnie z Rozporządzeniem 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 (4.5.2016 L 119/38
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuję, że:
1.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Stalowej
Woli, ul. Hutnicza 15, 37-450 Stalowa Wola, reprezentowany przez Dyrektora.

2. Administrator

powołał

Inspektora

Ochrony

Danych

Osobowych;

kontakt

do

IOD:

iod@mosir.stalowawola.pl tel.15 842 25 62.
CELE PRZETWARZANIA, PODSTAWY PRAWNE:
Państwa dane będą przetwarzane w następujących celach:
1.

Zapisania uczestnika na zajęcia lub wydarzenia sportowe oraz ich realizacji na podstawie:
o

• art. 6 ust. 1 lit. b RODO* (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której
stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy),

2. Wypełnienia obowiązku prawnego względem organów publicznych sprawujących nadzór nad
działalnością statutową MOSiR na podstawie:
o

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.

3. Prowadzenie dokumentacji księgowej i podatkowej na podstawie:
o

• art. 6 ust. 1 lit. c RODO* (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na administratorze) i w związku z przepisami takimi jak ustawa z
dnia 29 września 1994r. o rachunkowości, ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od
towarów i usług oraz ogółem przepisów regulujących zasady powstawania, ustalania
oraz wygasania zobowiązań podatkowych oraz innych przepisów dotyczących
podatków.

4. Ściągania należności na podstawie:
o

• art. 6 ust. 1 lit. c RODO* (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na administratorze) i w zw. z przepisami o samorządzie gminnym,
kodeksem postepowania cywilnego, przepisami o finansach publicznych oraz innymi
ustawami obligującymi administratora danych do dbania o swój wizerunek, mienie oraz
finanse.

5.

Obrony przed roszczeniami i dochodzeniem roszczeń na podstawie:
o

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 o swój wizerunek i mienie, w tym ustawą o samorządzie
gminnym, przepisami dotyczącymi finansów publicznych, kodeksem postępowania
cywilnego.

6. Rozpatrzenia reklamacji, skarg, wniosków na podstawie:
o

art. 6 ust. 1 lit. e RODO* (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania
realizowanego w interesie publicznym przez administratora).

7.

Publikacji informacji o wynikach osiągniętych przez poszczególnych uczestników na podstawie:
o

art. 6 ust. 1 lit. e RODO* (przetwarzanie jest niezbędne do zadania realizowanego w
interesie publicznym, jakim w tym przypadku jest pokazanie transparentności
działalności MOSiR, popularyzacji sportu jak i samego wydarzenia).

ODBIORCY DANYCH:
MOSiR będzie przekazywać dane osobowe dostawcom usług pocztowych, dostawcom usług i
oprogramowania komputerowego wspomagającego zarządzanie , dostawcom usług hostingu strony
internetowej, poczty elektronicznej, podmiotom nadzorującym działalność MOSiR, a także zaufanym
podmiotom wspierającym organizację zajęć i wydarzeń sportowych.
CZAS PRZETWARZANIA:
Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez następujący okres:
1.

w celu zapisania uczestnika na zajęcia/wydarzenia sportowe - do czasu ich zakończenia,

2. w celu wypełnienia obowiązku prawnego względem organów publicznych- 5 lat od momentu
zakończenia zawodów,
3. w celu prowadzenia dokumentacji księgowej i podatkowej- 5 lat od zakończenia roku
kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy,
4. w celu ściągania należności- do momentu pełnego rozliczenia płatności,
5.

w celu obrony przed roszczeniami i dochodzeniem roszczeń- 6 lat od zakończenia
zajęć/wydarzeń sportowych,

6. w celu rozpatrzenia reklamacji, skarg, wniosków- 1 rok od złożenia reklamacji, skargi, wniosku,
7.

w celu publikacji informacji o wynikach osiągniętych przez poszczególnych uczestników- 3
miesiące od zakończenia zajęć/wydarzeń sportowych.

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 co do przetwarzania swoich danych osobowych (danych
przetwarzanych wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO*),

•

Prawo do przenoszenia swoich danych osobowych (danych przetwarzanych na podstawie art. 6
ust. 1 lit. b RODO*),

•

Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych

OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH:
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu uczestniczenia w
zajęciach/wydarzeniach sportowych MOSiR. W przypadku niepodania danych osobowych nie będzie
możliwe wykonanie powyższych celów.

Potwierdzam zapoznanie się z niniejszą klauzulą:
………………………………………………………..
(data i czytelny podpis imię i nazwisko)

