
Klauzula informacyjna 

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 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) (Dz. Urz. UE L 

2016 Nr 119, s.1) informuję, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Sportu w 

Pawłowicach z siedzibą  ul. Sportowa 14,  43-250 Pawłowice, tel.:32-4724-215, adres e-

mail: gos@pawlowice.pl.; 

2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana 

danych osobowych w zakresie działania Gminnego Ośrodka Sportu w Pawłowicach, a także 

przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem 

ochrony danych w Gminnym Ośrodku Sportu za pomocą adresu email: 

i.kielkowska@pawlowice.pl,; 

3. Celem przetwarzania danych osobowych jest zapisanie się, wpłata oraz wzięcie 

udziału w wycieczce rowerowej „Od juniora do seniora”, organizowanej przez Gminny 

Ośrodek Sportu w Pawłowicach; 

4. Przetwarzanie, podanych danych osobowych, odbywa się na podstawie art.  6 ust. 

1   lit. a) RODO  - osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich 

danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów, podczas dokonywania 

zapisu na wycieczkę rowerową;. 

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazane odbiorcom, państwom trzecim, 

organizacjom międzynarodowym; 

6. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom 

uprawnionym na podstawie przepisów prawa, a także podmiotom, z którymi Gminny 

Ośrodek Sportu w Pawłowicach zawarł umowy powierzenia przetwarzania Pani/Pana 

danych osobowych; 

7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji 

celu, wskazanego w pkt. 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji; 

8. Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na 

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem; 

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niepodanie 

danych osobowych uniemożliwi wzięcie udziału w wycieczce rowerowej; 

10. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, otrzymania ich kopii oraz 

prawo do ich sprostowania, poprawiania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania i  

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania - w granicach określonych przepisami prawa; 

11. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również  

w formie profilowania; 

12. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych,  gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych 

Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
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