
KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych zwanym dalej RODO informujmy, że: 

1. Administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mielcu, ul. Solskiego 1, 39-300 
Mielec. 

2. W razie pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych przez MOSiR Mielec, a także 
przysługujących Pani/Panu uprawnień, można skontaktować się z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych 
Osobowych, iod@mosir.mielec.pl. 

3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest udzielona zgoda. 

4. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z organizacją przez MOSiR Mielec zajęć nauki 
pływania. 

5. Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż to jest koniecznie w związku z organizacją zajęć pływania  
i archiwizacją dokumentów. 

6. Mają Państwo prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich 
przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 
podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych 
osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy. 

7. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że uczestnictwo                
w organizowanych przez nas kursach będzie niemożliwe. 

8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, że 
przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. 

9. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. 

10. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do innych odbiorców. 
 
 
 

ZGODA UCZESTNIKA ZAJĘĆ / RODZICA / OPIEKUNA PRAWNEGO                                     
NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKA / DZIECKA 

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
(RODO) oświadczam, że jako rodzic / opiekun prawny wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych 
 

przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mielcu, w zakresie imienia i nazwiska, wieku dziecka, numeru telefonu. 
Przetwarzanie danych osobowych dziecka odbywać się będzie w celach zapisów na zajęcia oraz przy organizacji 
lekcji pływania. Dane osobowe przetwarzane będą przez czas prowadzenia zajęć pływania, oraz niezbędny okres 
związany z obowiązkiem archiwizacji dokumentów. 

Oświadczam że zapoznałem się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych przez 
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mielcu. 

 

…………………………………. 
(data i podpis rodzica / opiekuna prawnego) 

 

 

 

 
 


