
 

 

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 

 

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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informuję, iż: 

 

1. Administratorem Pana/i Danych Osobowych jest Wójt Gminy Szczerców adres:  

ul. Pułaskiego 8, 97-420 Szczerców, tel. kontaktowy: 44 631 80 50/59.  

2. Administrator Danych Osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych; kontakt: mail: rodo@szczercow.org,  

tel.: 44 631 80 50/59 wew. 128. 

3. Pani/Pana dane osobowe  przetwarzane będą na podstawie: 

 - art.6 ust. 1lit. a RODO tj. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych 

w jednym lub większej liczbie określonych celów, 

 - art.6 ust. 1lit. c RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego   

na administratorze. 

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji Halowej Ligi Piłki Nożnej oraz promocji tego 

wydarzenia. 

5. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w ust. 4 dane osobowe mogą być udostępniane innym 

odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami danych osobowych mogą być tylko 

podmioty uprawnione do odbioru danych. 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w ust. 4,  

a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez  przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 

7. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla realizacji celów, dla których dane  

są zbierane. Brak podania danych uniemożliwi udział w wydarzeniu. 

8. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu stosownie 

do art.22 RODO. 

9. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, 

przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych 

osobowych. 
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