
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

(przy zawieraniu umowy najmu lub wypożyczenia sprzętu)

W związku z realizacją wymogów 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 „RODO” art. 13 ust. 1 i 2), informujemy o zasadach 

przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym 

związanych. 

1. Administrator Danych Osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gołdapi, ul. 

Partyzantów 31, 19-500 Gołdap, zwany dalej OSiR. 

2. Inspektor Ochrony Danych

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować poprzez e-mail 

iod@egoldap.pl.  Szczegółowe dane kontaktowe umieszczone są na stronie internetowej 

Administratora, tj.  www.osirgoldap.pl. 

3. Cel przetwarzania danych oraz podstawa prawna 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach realizacji umów zawartych z klientami i 

kontrahentami OSiR (art. 6 ust. 1 lit b RODO), np. umowy najmu pomieszczeń i obiektów (hala 

sportowa, pływalnia, domki letniskowe, boiska, itd), wypożyczenia sprzętu sportowo – 

rekreacyjnego (sprzęt pływający, narty, łyżwy, itd.) lub skorzystania z promocyjnego systemu 

dostępu do w/w.

4. Kategorie odbiorców danych 

W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 3 odbiorcami Pani/Pana 

danych osobowych mogą być Organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania 

publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej oraz inne podmioty, które na 

podstawie stosownych umów podpisanych z OSiR.

5. Okres przechowywania danych

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, w tym przepisów o archiwizacji. 

6. Przysługujące Pani/Panu prawa 

Osobie, której dane dotyczą, przysługują następujące prawa: prawo żądania dostępu do danych, 

ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania oraz prawo przenoszenia danych. 

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

7. Wymóg / dobrowolność podania danych 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Odmowa podania danych, brak Twojej zgody na ich 

przetwarzanie lub niezaakceptowanie regulaminów skutkuje brakiem możliwości zawarcia 

umowy oraz skorzystania z oferty OSiR. 

8. Przetwarzanie zautomatyzowane 

Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.


