KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r. (RODO) przyjmujemy do wiadomości, że:
• administratorem danych jest Ośrodek Kultury i Sportu w Żukowie, ul. Mściwoja 6, 83-330
Żukowo, tel. 58 680 08 48, e-mail: okis@okis-zukowo.pl,
• we wszystkich sprawach dot. przetwarzania danych osobowych oraz realizacji przysługujących
praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z wyznaczonym
inspektorem ochrony danych przez e-mail: iod@okis-zukowo.pl,
• podstawą prawną przetwarzania danych w zakresie organizacji zawodów i wręczenia nagród jest
art. 6 ust.1 lit e) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego
w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej
administratorowi; w zakresie publikacji danych na stronach internetowych jest wyrażona zgoda,
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
• podanie danych jest dobrowolne, lecz konsekwencją ich niepodania jest brak możliwości wzięcia
udziału w zawodach,
• celem przetwarzania danych jest przeprowadzenie zawodów oraz wręczenie nagród,
a w przypadku wyrażenia zgody, publikacja danych (wyniki i zdjęcia) w wydaniach papierowych
i elektronicznych, w tym internetowych Administratora oraz na stronie internetowej
www.zukowoxc.pl w celach informacyjnych i promocyjnych, jak również przekazanie
ich do mediów,
• odbiorcami danych mogą być podmioty przetwarzające dane na zlecenie administratora
(m.in. dostawca usługi pomiaru czasu, portal elektronicznezapisy.pl),
• dane, w zakresie publikacji wyników i zdjęć będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody,
pozostałe zgodnie z kategorią archiwalną akt określoną w dokumentacji Administratora,
• przysługuje nam prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jednak bez uszczerbku
dla przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody, żądania dostępu do danych
oraz do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych (wyłącznie
w przypadku elektronicznych zapisów), sprzeciwu wobec przetwarzania, usunięcia, a także
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa, gdyby przetwarzanie danych naruszało wymienione prawa lub naruszało RODO.

