
Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. 

UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z
dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Gminny  Ośrodek  Sportu  i  Rekreacji  w  Białobrzegach,  37-114  Białobrzegi  31b
reprezentowany przez Kierownika.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym możecie się Państwo 
skontaktować poprzez adres e-mail: rodorapid@wp.pl
I. Cel przetwarzania danych i podstawa prawna

1.Przetwarzanie Państwa danych jest niezbędne do wykonania umowy  w tym do wykonania umowy i 
wystawienia faktur   Art.6 ust.1 lit. b 
Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do wystawienia faktury. oraz wypożyczenia 
sprzętu sportowego
Prawo do sprzeciwu

2.W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na 
podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Wówczas przestaniemy przetwarzać Państwa Dane w tych 
celach, chyba że istnieją prawnie uzasadnione podstawy, których realizacja uniemożliwia zaprzestanie 
przetwarzania lub niezbędne będzie do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 Okres przechowywania danych

1. Państwa dane będziemy wykorzystywać przez okres wynikający z przepisów odrębnych a 
dotyczących czasu przechowywania faktur.

2. Państwa dane będą przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą 
umową przez ustalony na podstawie przepisów szczególnych okres przedawnienia roszczeń oraz dodatkowy 
rok na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili i problemów z doręczeniem, liczony od końca roku, w 
którym umowa wygasła dla określenia jednej daty usunięcia danych dla umów kończących się w danym roku.

3.
 Odbiorcy danych
Nie planujemy przekazywania Państwa danych żadnym podmiotom z wyjątkiem uprawnionych instytucji na ich 
żądanie.

 Prawa osób, których dane dotyczą

1. Zgodnie z RODO i na zasadach w nim określonych, przysługuje Państwu:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
e) prawo do przenoszenia danych;
f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorcze


