
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych 

Zgodnie z rozporządzeniem 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. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, s. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Sportu i Turystyki 

w Wieruszowie z siedzibą 98-400 Wieruszów , ul. Sportowa 4;  reprezentowany przez Dyrektora, email:  

dyrektor@gosit-wieruszow.pl, tel. 62 62 62 030, dalej zwany GOSiT; 

2) z inspektorem ochrony danych osobowych  Joanną Nowak można kontaktować się tel. 62 62 62 030  

, adres email: iod@gosit-wieruszow.pl; 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie: 

➢ art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich 

danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów; 

➢ art. 6 ust. 1 lit. b RODO tj. 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. c RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego 

ciążącego na administratorze; 

➢ art. 6 ust. 1 lit. e RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego 

w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej 

administratorowi; 

w celu realizacji zadań statutowych Gminnego Ośrodka Sportu i Turystyki w Wieruszowie; 

4) w związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3, odbiorcami Pani/Pana dane 

osobowe mogą być: 

➢ organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na 

zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z przepisów 

powszechnie obowiązującego prawa; 

➢ inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych przez GOSiT przetwarzają 

dane osobowe dla których administratorem jest GOSiT. 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów 

określonych  w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy 

powszechnie obowiązującego prawa tj. ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie 

archiwalnym i archiwach, rozporządzenie  Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie 

instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i 

zakresu działania archiwów zakładowych; 

6) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę 

przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.; 

7) Pani/Pana dane osobowe nie będą  podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na 

zautomatyzowanym przetwarzaniu w tym profilowaniu, stosowanie do art. 22 RODO; 
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8) Posiada Pani/Pan: 

➢ na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do udostępnionych danych osobowych, w tym 

prawo do uzyskania kopii tych danych; 

➢ na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania udostępnionych danych osobowych – w 

przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;  

➢ na podstawie art. 17 RODO prawo do usunięcia danych; 

➢ na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych; 

➢ prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO: 

ul. Stawki 2  

00-193 Warszawa 

fax: 22 531-03-01 

9)   Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych do państwa trzeciego ani do organizacji 

międzynarodowych. 

 

 

 


