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ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych1 podanych w
zgłoszeniu do II Zawodów Pływackich na Pożegnanie Wakacji w dniu 21.08.2019r. na pływalni
ROSiR w Rzeszowie w celu realizacji zawodów.
Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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), dalej jako RODO,
informuję:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Rzeszowski Ośrodek Sportu i Rekreacji
reprezentowany przez Dyrektora, ul. Ks. Jałowego 23A, 35-010 Rzeszów;
2. Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować w razie pytań
dotyczących przetwarzania Pańskich danych osobowych, kontakt poprzez e-mail: iod2@erzeszow.pl
oraz pisemnie na adres Administratora podany powyżej;
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia zawodów pływackich;
4. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) oraz art. 9 ust. 2 lit.
a) RODO czyli Pani/Pana zgoda;
5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas organizacji zawodów, nie dłużej niż przez 3
miesiące od ich rozstrzygnięcia;
6.Odbiorcą Państwa danych mogą być podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na
podstawie odrębnych przepisów prawa.
7. Posiada Pan/Pani prawo do:
 Dostępu do danych osobowych i ich sprostowania (na zasadach art. 15 i 16 RODO)
 Prawo do ograniczenia przetwarzania (na zasadach art. 18 RODO)
 Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, której cofnięcie nie ma wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody (art. 7 ust. 3
RODO), jednakże cofnięcie zgody przed zakończeniem konkursu może spowodować brak
dalszej możliwości uczestnictwa,
 Prawo do żądania usunięcia danych osobowych na zasadach art. 17 RODO
8. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących
narusza przepisy;
9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale konsekwencją niepodania danych osobowych
będzie brak możliwości uczestnictwa w zawodach pływackich.
10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane
profilowaniu, nie będą także przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
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W przypadku osoby niepełnoletniej zgody udziela jej opiekun prawny lub faktyczny.

