
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla klientów i kontrahentów

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)

informuję, że:

1. Administratorem  Pana/Pani  danych  osobowych  jest  Ośrodek  Sportu  i  Rekreacji  w  Sokółce  z 

siedzibą: ul. Mariańska 31, 16-100 Sokółka,  tel.: 85-711-25-71, e-mail: osir@sokolka.pl.

2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Sokółce mogą 

Państwo kontaktować się z  Inspektorem Danych Osobowych pod numerem tel. 85-711- 25-71 lub 

adresem e-mail: paulinasawicka@osir.sokolka.pl.

3. OSiR Sokółka będzie przetwarzał Pana/Pani dane osobowe w niezbędnym zakresie, w celu spełnienia 

obowiązków i realizacji uprawnień w ramach zawartych umów. W odniesieniu do art. 6 ust. 1 lit. b 

RODO do celów: realizacji usług rekreacyjnych i sportowych; udostępniania obiektów i pomieszczeń 

konferencyjnych,  szkoleniowych  i  sportowych;  wynajmu  lokali;  organizacji  imprez 

okolicznościowych; dzierżawy gruntów.

4. Odbiorcami  Pana/Pani  danych osobowych  będą  wyłącznie  pracownicy OSiR Sokółka  posiadający 

upoważnienie  do  przetwarzania  danych  osobowych  w  związku  z  wykonywaniem  obowiązków 

służbowych; podmioty pośredniczące w korzystaniu z usług OSiR Sokółka na podstawie Pana/Pani 

dyspozycji, dostawcy usług technicznych i organizacyjnych w zakresie niezbędnym do ich realizacji 

oraz podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa. 

5. OSiR Sokółka będzie przetwarzać Pana/Pani dane osobowe w czasie niezbędnym do zrealizowania 

wybranych  przez  Pana/Panią  usług  zgodnie  z  umową  oraz  będzie  przechowywać  Pana/Pani  dane 

osobowe  przez  okres  wymagany  przepisami  prawa  na  cele  archiwizacji,  spełnienia  wymogów 

obowiązujących przepisów o rachunkowości i prowadzenia dokumentacji podatkowej oraz ewentualne 

rozstrzyganie wzajemnych roszczeń.

6. 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.

7. Podanie  przez  Pana/Panią  danych  osobowych  jest  dobrowolne.  Jednakże  niepodanie  niezbędnych 

danych osobowych może uniemożliwić skorzystanie z usług OSiR.

                                                                                                                           ………………………………..
                                                                                                                                   (podpis klienta/kontrahenta)  
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