Załącznik nr 4 do Regulaminu Rezerwacji i Wynajmu
Obiektów Sportowych na terenie Gminy Siechnice
z dnia 14.01.2020 roku
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 14 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 („RODO") informuje się, że:
INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
1.

ADMINISTRATOR DANYCH
OSOBOWYCH (ADO)

2.

INSPEKTOR OCHRONY
DANYCH (IOD)

3.

KATEGORIE POZYSKANYCH
DANYCH

4.

CELE PRZETWARZANIA
DANYCH OSOBOWYCH

5.

PODSTAWA PRAWNA
PRZETWARZANIA
DANYCH OSOBOWYCH

6.

ODBIORCY DANYCH
OSOBOWYCH

7.

PRZEKAZYWANIE DANYCH
OSOBOWYCH DO PAŃSTW
TRZECICH LUB
ORGANIZACJI
MIĘDZYNARODOWYCH
OKRES PRZECHOWYWANIA
DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych
w Urzędzie Miejskim w Siechnicach jest Gmina Siechnice,
ul. Jana Pawła II 12, 55-011 Siechnice, nr tel. 71 786 09 01, adres
e-mail: biuro@umsiechnice.pl
Administrator Danych Osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony
Danych, z którym można się kontaktować poprzez adres e-mail:
iod@umsiechnice.pl w przypadku pytań lub wątpliwości, czy dane
są przetwarzane prawidłowo.
Dane kontaktowe w zakresie (imię i nazwisko, miejsce
zamieszkania, nazwa podmiotu wnioskującego o udostępnienie
obiektu sportowego).
Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest
weryfikacja uprawnień do korzystania z obiektów sportowych
stanowiących własność Gminy Siechnice.
Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
jest:
- art. 6 ust. 1 lit. e i f RODO,

- art. 27 ust 1 Ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie

8.

9.

UPRAWNIENIA

10.

INFORMACJA O
WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH
OSOBOWYCH

11.

ŹRÓDŁO DANYCH

Odbiorcami Pani/Pana danych będą: podmioty i organy, którym
Administrator jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane
osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów
prawa oraz podmioty, które na podstawie stosownych umów
przetwarzają dane osobowe powierzone do przetwarzania przez
Administratora w związku z realizacją usług niezbędnych do
prawidłowego funkcjonowania Administratora.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw
trzecich lub organizacji międzynarodowych.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres
zgodny z kategorią archiwalną, o której mowa w rozporządzeniu
Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie
instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz
instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów
zakładowych.
W przypadku Pani/Pana danych osobowych przysługuje
Pani/Panu:
- prawo dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii,
- prawo do sprostowania (poprawiania) danych,
- prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
- prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa
Urzędu Ochrony Danych) – w przypadku, gdy uważa Pani/Pan,
że przetwarzamy Pani/Pana dane niezgodnie z prawem.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale
niezbędne do przeprowadzenia weryfikacji uprawnień w zakresie
korzystania nieodpłatnie/częściowo odpłatnie z obiektów
sportowych należących do Gminy.
Dane zostały pozyskane od podmiotu składającego wniosek o
nieodpłatną/ częściowo odpłatną rezerwację obiektów sportowych
należących do Gminy.

