KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art, 13 ust.1 i ust.2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
1016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana
danych osobowych oraz o przysługujących prawach.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych przez Miejski Ośrodek
Sportu i Rekreacji w Czerwionce-Leszczynach (MOSiR) jest MOSiR z siedzibą przy ul. 3
Maja 36a, 44-230 Czerwionka-Leszczyny reprezentowany przez Dyrektora, zwany dalej
Administratorem.
2. Kontakt do Administratora: tel. 324318842, e-mail: mosir@czerwionka-leszczyny.com.pl
3. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: mosircl.iod@op.pl
4. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań i obowiązków nałożonych na
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Czerwionce-Leszczynach.
5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust.1 lit a, c, i lit e, art 9
ust.2 lit a, b, g RODO tj.: wypełnienie obowiązków prawnych; realizacja umów; zgoda
osoby której dane dotyczą; przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania
realizowanego w interesie publicznym; przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia
obowiązków i wykonania szczególnych praw przez administratora lub osobę, której dane
dotyczą, w dziedzinie prawa pracy; przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych
z ważnym interesem publicznym, na podstawie Unii lub prawa państwa członkowskiego.
6. Przetwarzanie danych za pomocą monitoringu odbywa się w celu zabezpieczenia obiektów
i terenu MOSiR, na podstawie art. 6 ust.1 lit.e RODO i obejmuje wejścia do budynków,
obiekty sportowe i rekreacyjne część ciągów komunikacyjnych, zewnętrznych oraz
parkingów. Zapisy z monitoringu przechowywane będą w zależności od wielkości
zapisanych danych – do nadpisania danych, nie dłużej niż jeden miesiąc od dnia nagrania.
W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym
na podstawie prawa lub pracodawca powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w
postępowaniu, termin ten ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia
postępowania. Po upływie tych okresów uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu
zawierające dane osobowe, podlegają zniszczeniu.
7. Odbiorcami danych osobowych w posiadaniu których jest/będzie MOSiR mogą być
wyłącznie podmioty i inne organy publiczne, które posiadają dostęp do danych na
podstawie przepisów powszechnie obowiązujących w tym umowy powierzenia
przetwarzania danych.
8. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej.
9. Dane osobowe będą przechowywane wyłącznie przez okres wymagany do osiągnięcia celu
przetwarzania oraz przez okres archiwizacji wymagany dla danej kategorii danych przez
obowiązujące przepisy prawa.
10. Osoba, której dotyczą dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz
prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia
danych jeżeli zachodzą przesłanki do tych uprawniań i nie są ograniczone poprzez inne
przepisy prawne.
11. Osoba, której dotyczą dane osobowe ma prawo do wniesienia skargi do organu
nadzorczego, gdy uzna, że przetwarzanie danych narusza przepisy ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.
12. W zależności od rodzaju załatwianej sprawy w MOSiR podanie danych osobowych może
być wymogiem ustawowym, warunkiem umownym, warunkiem zawarcia umowy,
dobrowolnie wyrażoną zgodą.
13. W sytuacji gdy podania danych jest obowiązkowe do załatwienia określonej kategorii
spraw konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości podjęcia
skutecznych działań.
14. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również nie będą
podlegać profilowaniu.

