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Przetwarzanie danych osobowych:
Informujemy, że Ośrodek Sportu i Rekreacji „Huragan” przetwarza dane osobowe
na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w
szczególności określonych w rozporządzeniu 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 (dalej: „RODO”). Jeśli szukasz
szczegółowych informacji na temat zasad przetwarzania danych osobowych przez
OSIR, skontaktuj się z nami.
TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA
Administratorem danych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji „Huragan” mający siedzibę
w 05-200 Wołomin przy ul. Korsaka 4 – odpowiada za utrzymanie i rozwój rejestru.
DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA
Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres
email sekretariat@osirhuraganwolomin.pl , formularz kontaktowy pod
adresem http://osir.wolomin.pl/ , lub pisemnie na adres siedziby administratora.
DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH
OSIR wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan
skontaktować poprzez email daneosobowe@osirhuraganwolomin.pl z inspektorem
ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących
przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z
przetwarzaniem danych.

ZAKRES DANYCH

W zdecydowanej większości przypadków przetwarzamy następujące kategorie Twoich danych: dane
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identyfikacyjne (imię, nazwisko, ewentualnie firma/podmiot który reprezentujesz, pełniona funkcja/stanowisko,
adres e-mail lub numer telefonu.

W przypadku gdy jesteś pełnomocnikiem lub osobą reprezentującą Stronę Umowy, przetwarzamy również Twój
numer PESEL lub dane dokumentu tożsamości lub dane adresowe pozwalające nam zidentyfikować Twoją osobę
jako uprawnionego/ą do reprezentacji Strony.
W przypadku gdy jesteś Stroną Umowy przetwarzany również dane tj. NIP lub REGON oraz adres siedziby.

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA
Sprawy organizacyjne dotyczące I Maratonu Pływackiego „Noc jest z nami”
organizowanego przez Ośrodek Sportu i Rekreacji „Huragan” w Wołominie.”

ODBIORCY DANYCH
Pani / Pana dane osobowe mogą być udostępniane i przekazywane organom
administracji publicznej, służbom, sądom i prokuraturze.

PRZEKAZANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB
ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ
Nie dotyczy.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
Pani / Pana dane będą przetwarzane czasowo, tj. na potrzeby korespondencji
zgodnie z „FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DLA UCZESTNIKA I MARATONU
PŁYWACKIEGO „Noc jest z nami””.

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH
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Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich
sprostowania i usunięcia.

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego
się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego
pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 531 03 00

ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH
Dane pochodzą od osób których dane dotyczą i zostały udostępnione celem
nawiązania kontaktu oraz udziału w I Maratonie Pływackim „Noc jest z nami”
organizowanym przez Ośrodek Sportu i Rekreacji „Huragan” w Wołominie.

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH
Podanie danych osobowych było dobrowolne ale warunkowało możliwość podjęcia
działań przez administratora danych.

