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KLAUZULA INFORMACYJNA MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W LUBACZOWIE
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)(dalej: RODO) informuję, iż:
1)
Administrator danych
Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Lubaczowie z siedzibą: ul. Sportowa 1, 37-600 Lubaczów;
2)
Inspektor Ochrony Danych
Inspektorem ochrony danych osobowych jest Magda Fusińska. Można się z nim
kontaktować
we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych oraz
korzystania z przysługujących Państwu praw związanych z przetwarzaniem danych.
Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób:
- listownie na adres: ul. Sportowa 1 , 37-600 Lubaczów
- przez e-mail: iod@um.lubaczow.pl
3)
Cele przetwarzania danych osobowych
Państwa dane osobowe są przetwarzane przede wszystkim w celach związanych
z realizacją zadań publicznych. Innymi celami, które mogą być realizowane, jest
konieczność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umów np. jeśli Państwo
świadczą jakąś usługę na rzecz MOSiR w Lubaczowie lub wynajmują Państwo jeden
z obiektów administrowanych przez MOSiR w Lubaczowie. W niektórych przypadkach
przetwarzane są dane na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody w celu np.
uczestnictwa w ogłoszonym konkursie, prowadzenia zapisów, przygotowania i organizacji
imprez sportowych.
Oprócz realizacji ww. celów MOSiR w Lubaczowie jest również pracodawcą, w związku
z czym przetwarza dane swoich pracowników, czy też stażystów i praktykantów, którzy
odbywają staże i praktyki.
Na terenie Hali Sportowej MOSiR w Lubaczowie oraz bezpośrednio przed budynkiem przy
ul. Kopernika 22 zainstalowany jest również monitoring (kamery). Celem zainstalowanego
monitoringu jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa oraz zmniejszenie ryzyka
wystąpienia możliwych zagrożeń dla pracowników, uczestników zajęć sportowych,
zawodów sportowych, a także poprawa bezpieczeństwa użytkowników obiektu, a więc
osób przebywających na terenie objętym monitoringiem; zapobieganie dewastacji
i kradzieży na terenie hali oraz rejestracja zdarzeń sprzyjających identyfikacji sprawców
dopuszczających się nielegalnych czynów; przeciwdziałania przypadkom naruszenia
spokoju i porządku w miejscach publicznych, utrwalania dowodów popełnienia
przestępstwa lub wykroczenia.
4)
Podstawa prawna przetwarzania
• przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego
na administratorze:
- Art.6, ust. 1, lit. c - Spełnienie obowiązku wynikającego z działalności MOSiR
w Lubaczowie,
• przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której
dane dotyczą:
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- Art.6, ust. 1, lit. b - np. wynajęcie obiektu sportowego administrowanego przez
MOSiR w Lubaczowie, umieszczenia w nim reklamy lub realizacja umów na dostawę
towarów lub usług świadczonych na rzecz MOSIR w Lubaczowie.
• zgoda uczestników lub rodziców/opiekunów prawnych imprez sportowych oraz
pracowników:
- art. 6, ust. 1, lit. a RODO - w przypadku podania numeru telefonu;
- art. 9, ust. 2, lit. a RODO - w przypadku publikacji zdjęć na stronie WWW lub
portalach społecznościowych MOSiR w Lubaczowie.
5)
Okres przechowywania
Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do wykonania umowy
lub świadczenia usługi. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony
o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie
niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami
przez MOSIR w Lubaczowie. Po tym okresie Państwa dane osobowe będą przetwarzane
jedynie w zakresie i przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności przepisów
o finansach publicznych. Dane przetwarzane w oparciu o wyrażoną zgodę będą
przetwarzane do czasu jej wycofania/wniesienia skutecznego sprzeciwu.
Odbiorcy Państwa danych osobowych
6)
W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Państwa dane osobowe
mogą być udostępniane innym odbiorcom, którymi mogą być podmioty upoważnione do
odbioru Państwa danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa,
podmioty, które przetwarzają Państwa dane osobowe w imieniu Administratora na
podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw.
podmioty przetwarzające np. Miejski Zespół Obsługi w Lubaczowie). Dane w postaci
wizerunku mogą być upublicznione na stronie internetowej oraz na profilach MOSiR w
Lubaczowie, w mediach społecznościowych, a także udostępniane uczestnikom,
organizatorom wydarzenia.
7)
Państwa prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
Przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
• prawo dostępu do Państwa danych osobowych,
• prawo żądania sprostowania Państwa«panapani» danych osobowych,
• prawo żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych,
• prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Aby skorzystać z powyższych praw, proszę skontaktować się z naszym inspektorem
ochrony danych.
Prawo wniesienia skargi do organu
Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego
się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji
międzynarodowej.

