Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) zwanym dalej RODO, informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji w
Przemyślu z siedzibą w Przemyślu, ul. Mickiewicza 30, zwanym dalej POSiR
2) w POSiR został powołany inspektor ochrony danych osobowych z którym można się skontaktować pod
numerem tel.: 16 678 57 58 lub adresem email: iodo@posir.pl
3) Dane osobowe rodziców uczestników wypoczynku oraz uczestników wypoczynku będą:
a) przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c ogólnego rozporządzenia j/w o ochronie danych w celu
realizacji zadań statutowych POSiR oraz realizacji umowy dotyczącej organizacji wypoczynku przez
POSiR,
b) przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia j/w o ochronie danych w celu
reklamowania działalności statutowej POSiR .
c) przechowywane przez okres 5 lat liczonych po upływie 30 dni od dnia zakończenia wypoczynku, w
celu realizacji obowiązku posiadania dokumentacji wypoczynku wynikającego z Ustawy o systemie
oświaty Dz.U.2019.0.1481 t. j. - Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, art. 92h.
4) Odbiorcą danych osobowych jest POSiR i organ nadzorujący (UM Przemyśl), podmioty upoważnione,
które mają z POSiR zawartą umowę powierzenia danych osobowych
5) posiada Pani/Pan prawo:
a) dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
b) ich usunięcia,
c) ograniczenia ich przetwarzania,
d) prawo do przenoszenia danych,
e) prawo wniesienia sprzeciwu, co do danych osobowych, których podanie jest dobrowolne
f) prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.
Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie
pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy iodo@posir.pl.
6) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO
7) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne do realizacji celu jakim jest udział
Pani/Pana dziecka/podopiecznego w zimowisku organizowanym przez POSiR. Niepodanie tych danych
będzie skutkowało niemożliwością udziału dziecka/podopiecznego w wypoczynku organizowanego
przez POSiR.
8) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
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