
Załącznik nr 3 
do Zarządzenia nr 19/2018 Dyrektora CSiR 

z dnia 17 września 2018 r. 
 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 Rozporządzenia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urząd. Unii Europ. z 
dnia 04.05.2016 r. L 119/1), dalej jako „RODO”, informujemy, że: 

1. Administratorem danych osobowych (dalej jako „ADO”) Pani/Pana/Uczestnika jest Centrum 
Sportu i Rekreacji w Augustowie mieszczący się przy ul. mjr. Sucharskiego 15 reprezentowane 
przez Dyrektora CSiR (dalej jako „Ośrodek”). Z ADO można się skontaktować przez 
telefon (87) 643 67 58 oraz za pomocą poczty elektronicznej: info@basenaugustow.pl 

2. Został Powołany inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować za pomocą 
poczty elektronicznej: kontakt.itrs@gmail.com  

3. Dane osobowe Pani/Pana/Uczestnika przetwarzane będą w celu uczestnictwa w zajęciach 
sportowych tj. nauka pływania, zajęcia fitness zgodnie z dobrowolnie wyrażoną zgodą z art. 6 
ust. 1 lit. a) RODO w zakresie imienia, nazwiska, numeru telefonu, adresu email. ADO w 
porozumieniu z organem prowadzącym w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczestników, 
pracowników oraz ochrony mienia prowadzi nadzór nad pomieszczeniami i na terenie wokół 
Ośrodka poprzez zastosowanie monitoringu zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym Art. 9a. 
ust. 1. 

4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Pani/Pana/Uczestnika przysługuje Pani/Panu 
prawo dostępu do danych osobowych i uzyskania ich kopii, poprawiania, usunięcia, jeśli 
przetwarzanie odbywa się za wyrażoną wcześniej zgodą, żądania ograniczenia przetwarzania 
danych osobowych, przenoszenia danych oraz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych. 
Jeżeli dane przetwarzane są na podstawie zgody osoby, ma ona prawo do cofnięcia zgody na 
przetwarzanie danych osobowych w dowolnej chwili. 
Jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana lub ucznia narusza 
przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

5. ADO nie zamierza przekazywać danych osobowych innym podmiotom poza organami 
upoważnionymi do tego na podstawie przepisów prawa lub jest konieczne w sytuacji 
żywotnego interesu osoby, której dane dotyczą zgodnie z art. 6 ust. 1. lit d) RODO. 

6. Dane osobowe Pani/Pana/Uczestnika nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie 
będą podlegały automatycznemu profilowaniu. 

7. ADO nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji 
międzynarodowej z wyjątkiem danych publikowanych na oficjalnym profilu społecznościowym 
administratora - Facebook (USA). 

8. Dane osobowe zostaną usunięte niezwłocznie po zakończeniu uczestnictwa w zajęciach 
pływania, fitness. 

9. Dane są podawane przez osoby, których dotyczą, dobrowolnie, niemniej uczestnictwo                             
w zajęciach nie jest możliwe bez ich podania. 
 

    


