
Realizując art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenie Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(zwanego dalej Rozporządzeniem) informuję, iż:

Administratorem Danych Osobowych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji,
ul. Królowej Jadwigi 8, 22-400 Zamość (zwany dalej OSiR Zamość)

tel .84 677 54 66, e-mail: sekretariat@osir.zamosc.pl
1. Inspektor Danych Osobowych:

Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod nr telefonu 84 677
54 66.

2. Cel przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania:
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
a) organizowania imprez sportowo-rekreacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) Rozporządzenia,
b) udostępniania bazy sportowej i rekreacyjnej w drodze świadczenia usług przez OSiR Zamość na podstawie art

6 ust. 1 lit b) Rozporządzenia;
c) zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług hotelarskich na podstawie art 6 ust. 1 lit b) Rozporządzenia;
d) prowadzenia działalności promocyjnej i reklamowej z zakresu działania OSiR Zamość na podstawie art. 6 pkt.

1 lit. f) Rozporządzenia,
e) zapewnienia  bezpieczeństwa  osób  fizycznych  korzystających  z  usług  oferowanych  przez  OSiR  Zamość

i ochrony  mienia,  Administrator  przetwarza  dane  osobowe  (wizerunek)  na  podstawie  art.  6  pkt.  1  lit.  f)
Rozporządzenia.

3. Wymóg podania danych osobowych:
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne ale konieczne do korzystania z usług oferowanych
określonych w pkt. 2 a)-c). Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości korzystania ww.
usług lub zawarcia i wykonania umowy.

4. Okres przetwarzania danych osobowych:
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres  niezbędny do realizacji  ww. celów, a  następnie archiwizowane
zgodnie z przepisami prawa lub wewnętrznymi uregulowaniami. Dane pozyskane przez monitoring wizyjny będą
przetwarzane przez okres 30 dni od dnia utrwalenia, a następnie zostaną trwale usunięte.

5. Odbiorcy danych osobowych:
Przetwarzane dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów
prawa.

6. Zautomatyzowane decyzje na podstawie danych osobowych, w tym profilowanie:
OSiR Zamość nie przetwarza danych osobowych w sposób zautomatyzowany i nie dokonuje ich profilowania.

7.  Prawa osób, których dane dotyczą:
W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Pokoje gościnne OSiR Zamość przysługuje Pani/Panu:
a) prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;
b) prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;
c) prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia;
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia;
e) prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia;
f) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia;
g) w przypadku, w którym przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie zgody (tj. art. 6 ust. 1 lit. a

Rozporządzenia), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

h) prawo wniesienia skargi  do organu nadzorczego, którym od 25 maja 2018 r.  jest Prezes Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza
przepisy Rozporządzenia.


