Przetwarzanie danych "zwykłych"
Czy zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych Twoich i/lub Twojego dziecka takich jak imię i nazwisko
przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sławnie, z siedzibą przy ul. Plac sportowy 1, 76-100 Sławno w związku z
udziałem w I TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ DZIKICH DRUŻYN O PUCHAR BURMISTRZA MIASTA SŁAWNO Z OKAZJI
MIĘDZYNARODOWEGO DNIA DZIECKA, publikacją wyników i w celu ewentualnego wręczenia nagrody?
 TAK

 NIE

Czy zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych Twoich i/lub Dziecka takich jak wizerunek zarejestrowany
w czasie trwania I TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ DZIKICH DRUŻYN O PUCHAR BURMISTRZA MIASTA SŁAWNO Z
OKAZJI MIĘDZYNARODOWEGO DNIA DZIECKA współorganizowanego przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w
Sławnie, z siedzibą przy ul. Plac sportowy 1, 76-100 Sławno w celach promocyjnych OSiR i Urzędu Miejskiego w
Sławnie?
 TAK

 NIE

Czy zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych Twoich i/lub Dziecka takich jak wizerunek zarejestrowany
w czasie trwania I TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ DZIKICH DRUŻYN O PUCHAR BURMISTRZA MIASTA SŁAWNO Z
OKAZJI MIĘDZYNARODOWEGO DNIA DZIECKA współorganizowanego przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w
Sławnie, z siedzibą przy ul. Plac sportowy 1, 76-100 Sławno w celach promocyjnych OSiR i Urzędu Miejskiego w
Sławnie na portalach FACEBOOK i YouTube?
 TAK

 NIE

Informacja o prawie cofnięcia zgody
W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych.
Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
Twojej zgody przed jej wycofaniem.

Data, czytelny podpis uczestnika/rodzica / opiekuna

……………………………………………..

INFORMACJA
o przetwarzaniu danych osobowych osób uczestniczących w I TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ DZIKICH DRUŻYN O PUCHAR
BURMISTRZA MIASTA SŁAWNO Z OKAZJI MIĘDZYNARODOWEGO DNIA DZIECKA
I.
Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ww. zbiorach jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sławnie, ul. Plac
Sportowy 1, 76-100 Sławno.
II.
Inspektor Ochrony Danych
Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych
osobowych i realizacji swoich praw e-mail: iod@slawno.pl; telefon: 59 810 00 66; lub pisemnie na adres naszej siedziby,
wskazany w pkt I.
III.
Cele i podstawy przetwarzania
Dane w wyżej wymienionych zbiorach przetwarzane są w następujących celach
• na podstawie wyrażonej zgody na uczestnictwo w I TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ DZIKICH DRUŻYN O PUCHAR
BURMISTRZA MIASTA SŁAWNO Z OKAZJI MIĘDZYNARODOWEGO DNIA DZIECKA, (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a oraz
art. 9 ust. 2 a RODO);
• zgodnie z prawnie uzasadnionym interesem OSIR w celu obsługi zgłoszeń i korespondencji, kontaktu z dzieckiem /
opiekunem, przeciwdziałania oszustwom i nadużyciom (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
• w celu publikacji na stronach internetowych, w mediach społecznościowych w tym w serwisach Facebook i You
Tube w związku z dokumentowaniem pracy, materiałach promocyjnych związanych z działalnością OSiR w Sławnie
i Urzędu Miejskiego w Sławnie na podstawie Twojej zgody w zgodzie z ustawą o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (tekst jedn.: Dz.U. 2016r. poz. 666 ze zm.) (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a oraz f RODO);
IV.
Odbiorcy danych
Twoje dane osobowe mogą zostać udostępnione następującym kategoriom podmiotów: Podmiotom upoważnionym na
podstawie przepisów prawa.
V.
Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Dane osobowe Twoje i Twojego dziecka możemy udostępniać podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa,
procesorom (firmom przetwarzającym dane na nasze zlecenie, np. firmom hostingowym) i jeżeli była wyrażona stosowna
zgoda firmie Facebook.
Facebook i You Tube jako podmiot mający siedzibę poza granicami UE nie podlega pod rozporządzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z 27.04.2016 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) (Dz.Urz. UE L z 2016 r. 119, s. 1) – dalej RODO. W związku z tym nie mają oni obowiązku
stosowania postanowień tego rozporządzenia.
Dane mogą być transferowane poza teren UE / Europejskiego Obszaru Gospodarczego zgodnie z art. 46 RODO
Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04 oraz w zgodzie z zapisami umowy pomiędzy UE-USA „Tarcza poufności”.
VI.
Okres przechowywania danych
1.
Dane są przechowywane przez okres realizacji świadczeń, a następnie w celach archiwalnych. Okresy
przechowywania danych są determinowane przepisami prawa.
VII.
Prawa:
Osobie pozostawiającej swoje dane przysługuje:
a)
prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
b)
prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych
c)
ograniczenia przetwarzania danych
Możesz zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub
wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub
przetwarzamy je bezpodstawnie; lub na czas wniesionego przez Ciebie sprzeciwu względem przetwarzania danych; lub ustał
podstawowy cel przetwarzania a my ze względu na obligujące nas przepisy prawa nie będziemy mogli usunąć danych.
d)
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego
e)
prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych
VIII.
Informacja o wymogu/dobrowolności podania
Podanie danych jest: dobrowolne.
Jeżeli dane nie zostaną podane:
*
Twoje dziecko lub Ty nie będziecie mogli brać udziału w wyżej wskazanym wydarzeniu.

