
 

KLAUZULA INFORMACYJNA  

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 

roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w  sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zgodnie z art. 13 tego 

Rozporządzenia informuję, iż: 

1) Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Mielcu 

reprezentowanym przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mielcu - Panią 

Mirosławę Gorazd, ul. Solskiego 1, 39-300 Mielec; 

2) W Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Mielcu wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych Pan 

Michał Kania, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: iod@mosir.mielec.pl; 

3) Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celu 

organizacji zawodów sportowych oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celach archiwizacyjnych; 

4) Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania 

danych osobowych na podstawie przepisów prawa, np. Policja; 

5) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji 

międzynarodowej; 

6) Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania zawodów oraz w celach 

archiwalnych przez okres minimum 5 lat; 

7) Posiada Pan/Pani prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz prawo do żądania ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo 

wniesienia sprzeciwu, prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z 

prawem przetwarzania, na podstawie którego dokonano zgody przed jej cofnięciem; 

8) Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna 

Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 

9) Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże brak zgody na ich podanie spowoduje, 

że uczestnictwo w organizowanym biegu będzie niemożliwe; 

10) Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie 

profilowania. 

 

*w przypadku osób poniżej 16 roku życia, wyraża zgodę rodzic / prawny opiekun 



                                                                      
 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych 
osobowych mojego podopiecznego* przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mielcu, w zakresie 
imienia i nazwiska, roku urodzenia, miejscowości zamieszkania, numeru telefonu oraz adresu e-mail 
oraz na wykorzystanie wizerunku przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mielcu, w celu promocji i 
upowszechniania sportu oraz kultury fizycznej, w tym publikacji wyników, zdjęć i sprawozdań z 
zawodów w prasie, na stronach internetowych i w informatorach branżowych.  

Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie w celach organizacyjnych zawodów 
sportowych i archiwizacyjnych. 

 Dane osobowe przetwarzane będą przez czas zawodów sportowych, 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. 
 

*w przypadku osób poniżej 18 roku życia, wypełnia rodzic / prawny opiekun 
 

 

 


