KLAUZULA INFORMACYJNA
MOSiR w Pułtusku
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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)
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pułtusku informuje:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pułtusku ul.
Sportowa 2A, ul. Burmistrza Stanisława Śniegockiego 3. W imieniu Administratora działa Dyrektor.
2. Kontakt z Administratorem Państwa danych możliwy jest mailowo: plywalnia@mosir-pultusk.eu,
sekretariat@mosir-pultusk.eu, lub telefonicznie: 23 692-02-67, 23 692-81-29.
3. Kontakt z inspektorem danych możliwy jest mailowo: sekretariat@mosir-pultusk.eu, lub
telefonicznie 23 692-81-29
4. Przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie art. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o
Samorządzie Gminnym w celu wykonania zadań własnych gminy z zakresu kultury fizycznej, sportu i
rekreacji. Przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie
publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi bądź
wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze. Przetwarzanie może być również
niezbędne w celu wykonania umowy, której Państwo są stroną lub do podjęcia działań, na Państwa
żądanie, przed zawarciem umowy. Mogą również wystąpić przypadki w których zostaniecie Państwo
poproszeni o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu i zakresie.
5. Podanie danych osobowych do spełnienia w/w celów w zależności od rodzaju sprawy w Miejskim
Ośrodku Sportu i Rekreacji w Pułtusku może być wymogiem prawnym lub umownym albo warunkiem
zawarcia umowy. Jeżeli Państwo odmówicie podania danych nie będziemy mogli zrealizować zadania
ustawowego, co może skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa albo nie będzie
możliwości zawarcia umowy.
6. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów
upoważnionych na podstawie przepisu prawa lub podmiotom z którymi Administrator zawarł umowę.
7. Państwa dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla
którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Po spełnieniu celu dla którego
dane zostały zebrane, dane mogą być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa. Okres przechowywania danych osobowych w Miejskim Ośrodku
Sportu i Rekreacji w Pułtusku wynika z Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia
2011 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w
sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
8. Zgodnie z wytycznymi RODO, posiadacie Państwo następujące prawa do żądań od Administratora:
1) wglądu do treści swoich danych osobowych gromadzonych przez Administratora,
2) sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
3) usunięcia swoich danych osobowych,
4) ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
5) przenoszenia swoich danych osobowych,

ponadto, posiadacie Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych.
Jednak chcielibyśmy poinformować iż wniesienie sprzeciwu może skutkować ograniczeniem
wykonalności zawartej umowy zgodnie z przepisami RODO.
Wszelkich praw i żądań możecie państwo dochodzić składając przedmiotowy wniosek z
wyszczególnieniem podstaw prawnych w sekretariacie MOSiR w Pułtusku.
9. W przypadku stwierdzenia przez Państwa faktu, iż powierzone dane osobowe Administratorowi są
niewłaściwie przetwarzane czyli naruszają przepisy o ochronie danych osobowych, macie Państwo
prawo do wniesienia skargi wobec ich przetwarzania do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2.
10. W każdej chwili macie Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych, gdy
wyraziliście ją wcześniej, jednak musicie Państwo pamiętać, że nie ma to wpływu na przetwarzane
dane do momentu wycofania.
11. Państwa 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.
Biorąc pod uwagę powyższe chcielibyśmy Państwa zapewnić, że dołożymy wszelkich starań by
powierzone nam dane były przetwarzane tylko i wyłącznie w celu do jakiego zostały zebrane oraz
odpowiednio zabezpieczone i chronione.
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym
poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany
ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym.
Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

