
Zgodna z art. 13 ust. 1 i 2 RODO* klauzula informacyjna, dot. przetwarzania danych

osobowych dla klientów korzystających z obiektów MOSiR „Pszczelnik” 

lub uczestniczących w zajęciach oraz imprezach sportowo - rekreacyjnych 

przez w/w podmiot organizowanych. 

1.  Administratorem Państwa  danych  osobowych  jest  Miejski  Ośrodek  Sportu  i  Rekreacji  „Pszczelnik”  z
siedzibą w Siemianowicach Śląskich przy ul. Park Pszczelnik 3, kod pocztowy 41 – 100 . 

2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu umożliwienia Państwu realizacji prawa do korzystania
z zarządzanych przez MOSiR „Pszczelnik” obiektów lub uczestnictwa w zajęciach i imprezach sportowo -
rekreacyjnych przez nas organizowanych na podstawie:

- art.  6 ust.  1 lit. a RODO (osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych
osobowych  w  jednym  lub  większej  liczbie  określonych  celów)  –  jeżeli  udzielaliście  Państwo  zgody  na
przetwarzanie danych osobowych,

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

- art. 6 ust. 1 lit. e RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie
publicznym  lub  w  ramach  sprawowanej  władzy  publicznej  powierzonej  administratorowi)  w  przypadku
stosowania przez nas monitoringu obiektów, a także na podst. art.  27 ust.  1 Ustawy z dnia 25 czerwca
2010r. o sporcie (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1463) w związku z §1, §5 i §6 Statutu Miejskiego Ośrodka Sportu i
Rekreacji „Pszczelnik” (Uchwała Nr 84/2011 Rady Miasta Siemianowic Śl. z dn. 16.06.2011r.)

- art. 9 ust. 2 lit. a (szczególna kategoria danych - osoba, której dane dotyczą, wyraziła wyraźną zgodę na
przetwarzanie tych danych osobowych w jednym lub kilku konkretnych celach) – jeżeli wyraziliście Państwo
zgodę na przetwarzanie danych osobowych szczególnych kategorii np. dot. stanu zdrowia.

3. MOSiR 'Pszczelnik” ma prawo przekazywać Państwa dane dalej – jeśli jest to konieczne, abyśmy mogli
wykonywać nasze usługi. Możemy przekazywać Państwa dane w szczególności następującym odbiorcom:

- osobom upoważnionym przez nas – naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp
do danych, aby wypełniać swoje obowiązki;

- podmiotom przetwarzającym – którym zlecimy czynności przetwarzania danych,

- innym odbiorcom danych np. ubezpieczycielom, sędziom, serwisom płatności elektronicznych, bankom.

4. Państwa dane po zrealizowaniu celu pierwotnego, dla którego zostały zebrane, będą archiwizowane przez
okres zgodny z obowiązującymi w MOSiR „Pszczelnik” przepisami archiwalnymi oraz przez okres niezbędny
dla  cywilnoprawnej  obrony  przed  ewentualnymi  roszczeniami,  które  mogły  by  być  kierowane do nas,  z
uwzględnieniem okresów przedawnienia roszczeń określonych w powszechnie obowiązujących przepisach
prawa.

5. Mają Państwo prawo zwrócić  się do nas z żądaniem dostępu do Państwa danych, ich sprostowania,
przeniesienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
Jeżeli wyraziliście Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych możecie Państwo wycofać tę zgodę
w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
tej zgody przed jej cofnięciem.

6.  Macie  Państwo  prawo  wniesienia  skargi  do  Organu  nadzorczego  (w  rozumieniu  RODO)  dotyczącą
przetwarzanie Państwa danych.

7.  Podanie  przez  Państwa  danych  osobowych,  niezbędnych  do  realizacji  umowy,  jest  warunkiem  jej
zawarcia. Nie jesteście Państwo zobowiązani do podania tych danych, ale ich niepodanie będzie skutkowało
brakiem możliwości korzystania z niektórych oferowanych przez nas usług i atrakcji.

8. Wszystkie wymienione powyżej  zasady dotyczą także Państwa małoletnich dzieci,  którym postanowią
Państwo zezwolić na uczestnictwo w atrakcjach oferowanych przez MOSiR „Pszczelnik”.

9.  Inspektorem  ochrony  danych  MOSiR  „Pszczelnik”  jest  p.  Przemysław  Milbauer.  Kontakt:
p_milbauer@mosir.siemianowice.pl

*RODO - Rozporządzenie 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.
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