DEKLARACJA UDZIAŁU W WYJEŹDZIE NA MECZ PIŁKI NOŻNEJ
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*OŚWIADCZAM iż stan zdrowia uczestnika pozwala na udział w Wycieczce do Płocka na Mecz Piłki
Nożnej w dniu 20.08.2022r., oraz wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku przez MOSiR.
KLAUZULA RODO
RODO jest unijnym prawem regulującym zasady ochrony danych osobowych, które stosujemy od 25 maja
2018r. Od tego dnia przestrzegamy zasad określonych w RODO. Pełna nazwa RODO: Rozporządzenie
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy95/46/WE. Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejski
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sierpcu ul. Świętokrzyska 26 09-200 Sierpc . Nasze dane kontaktowe
mosir@sierpc.pl. Administrator danych jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo przekazanych danych
osobowych oraz przetwarzania ich zgodnie z przepisami prawa. Państwa dane osobowe będą
wykorzystywane w celu: Wystawiania – na Państwa żądanie – faktury na podstawie umowy (podstawa
prawna – art. 6 ust 1 lit b RODO),Zawarcia i wykonania umowy ( podstawa prawna -art. 6 ust 1 lit b
RODO)Dane będziemy wykorzystywać przez okres niezbędny do realizacji opisanych powyżej celów. W
zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio: Czas trwania umowy. Czas wykonywania
obowiązków prawnych oraz czas w którym przepisy prawa nakazują nam przechowywać dane. Jakie mają
Państwo prawa Mogą Państwo złożyć do nas wniosek o :Dostęp do danych osobowych ( informację o
przetworzonych danych osobowych oraz kopię danych)Sprostowania danych , gdy są one nieprawidłowe
Usunięcia lub ograniczenie przetwarzania danych osobowych Mają Państwo także prawo wnieść skargę do
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych , jeżeli uważają Państwo, że przetwarzania Państwa danych
osobowych narusza przepisy prawa. Komu przekazujemy Państwa dane: Z zachowaniem wszelkich
gwarancji bezpieczeństwa danych, Państwa dane możemy przekazać – oprócz osobom upoważnionym
przez Administratora danych- innym podmiotom przetwarzającym je w naszym imieniu. Jak można się z
nami skontaktować w sprawie ochrony danych osobowych. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych
Osobowych którym mogą się Państwo skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej :
kontakt@dpo24.pl
PŁATNOŚĆ ZA WYJAZD GOTÓWKĄ W SIEDZIBIE MOSiR ul. Świętokrzyska 26, 09-200 Sierpc
lub na konto: NR KONTA DO WPŁATY: 78 1240 3204 1111 0010 1646 6150
W TYTULE: Imię i nazwisko uczestnika z dopiskiem LATO W MIEŚCIE 2022
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