POLITYKA PRYWATNOŚCI
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sokółce z siedzibą: ul. Mariańska 31, 16-100 Sokółka
zobowiązuje się do poszanowania Państwa prywatności poprzez dołożenie wszelkich
starań w zakresie właściwej ochrony powierzonych nam przez Państwa danych
osobowych.
Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
Zgodnie z 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 (4.5.2016 L 119/38
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL), pragniemy poinformować iż:
1. Administrator danych osobowych:
Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sokółce (zwany dalej
„OSiR”) z siedzibą: ul. Mariańska 31, 16-100 Sokółka, tel.: 85-711-25-71, e-mail: osir@sokolka.pl.
2. Inspektor Ochrony Danych Osobowych:
OSiR powołał Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować w przypadku pytań lub
uwag odnoszących się do przetwarzania Pana/Pani danych osobowych, jak również praw
przysługujących Panu/Pani na mocy przepisów o ochronie danych osobowych: tel.: 85-711-25-71, email: paulinasawicka@osir.sokolka.pl lub pod adresem: Mariańska 31, 16-100 Sokółka.
3. Cele przetwarzania danych osobowych:
OSiR będzie przetwarzał Pana/Pani dane osobowe w niezbędnym zakresie, do celów związanych z
zarządzaniem obiektami OSiR pozostającymi w trwałym zarządzie oraz z bieżącą obsługą zawartych
umów.
4. Podstawa prawna przetwarzania oraz obowiązek podania danych:
OSiR będzie przetwarzał Pana/Pani dane osobowe w celu wypełnienia obowiązków nałożonych
przepisami prawa lub świadczenia usług dla zainteresowanych osób – na postawie art. 6 ust. 1 lit. a) c)
oraz art. 9 ust. 2 lit. a) b) RODO.
Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże niepodanie niezbędnych
danych osobowych może uniemożliwić skorzystanie z usług OSiR.

5. Informacje o kategoriach odbiorców danych osobowych:
Pana/Pani dane osobowe mogą być udostępniane pracownikom OSiR Sokółka w celu prawidłowej
realizacji usług w ramach wykonywania obowiązków służbowych.
Dostęp do Pana/Pani danych osobowych będą posiadali dostawcy usług technicznych i organizacyjnych
w zakresie niezbędnym do ich realizacji oraz podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.
6. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej:
OSiR nie przekazuje Pana/Pani danych osobowych do odbiorców zlokalizowanych poza Europejskim
Obszarem Gospodarczym.
7. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane:
Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów związanych z
zarządzaniem obiektami OSiR pozostającymi w trwałym zarządzie oraz z bieżącą obsługą zawartych
umów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie
obowiązującego prawa, tj. przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i
archiwach oraz aktach wykonawczych do tej ustawy.
8. Prawa przysługujące osobie, której dane są przetwarzane:
Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo sprostowania danych
nieprawidłowych, uzupełnienia danych niekompletnych, usunięcia danych – po upływie wymaganego
przepisami prawa okresu przechowywania, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia danych.
Ponadto przysługuje Panu/Pani prawo do skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony
Danych.
9. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji:
Nie będzie Pan/Pani podlegać decyzjom podejmowanym w sposób zautomatyzowany. Pana/Pani dane
osobowe nie będą również wykorzystywane do profilowania bez wcześniej wyrażonej na to zgody.

