
  KLAUZULA INFORMACYJNA 

Administrator danych.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Imielin reprezentujący
Miasto Imielin z siedzibą: Imielin  41-407, ul. Imielińska 81.  

Inspektor ochrony danych.

Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan 
skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób: 
pod adresem poczty elektronicznej: iod@imielin.pl  ,   pisemnie na adres siedziby 
Administratora.

Podstawa prawna i cele przetwarzania danych osobowych.

Dane  osobowe  przetwarzane  będą  w celu  przeprowadzenia  rekrutacji  oraz  późniejszego
udziału  Państwa/Państwa  dziecka  w  zajęciach  rekreacyjno  sportowych  organizowanych
przez Urząd Miasta Imielin – Referat EZKZ. 
Podstawą prawną przetwarzania podanych danych osobowych jest: 
a) art.  6 ust.  1  lit.  b) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, oraz
podjęcia  przez Administratora działań przed zawarciem umowy na żądanie  osoby,  której
dane dotyczą, 
b)  art.  6  ust.  1  lit.  c)  RODO  -  wypełnienia  obowiązków  prawnych  ciążących  na
administratorze wynikających w szczególności z ustawy z dnia z dnia 14 lipca 1983 r.  o
narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
Jeżeli została przez Panią/Pana wyrażona zgoda na publikację wizerunku Państwa/Państwa
dziecka  w  celach  określonych  w  treści  zgody,  podstawą  prawną  przetwarzania  danych
osobowych w postaci wizerunku jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – zgoda osoby, której dane
dotyczą.
Odbiorcy danych osobowych.

Dane nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych  
do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa.

Okres przechowywania danych osobowych.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia 
celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa.

Po spełnieniu celu, dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane, mogą one być 
przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie 
przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie 
instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie 
organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne 
stanowią inaczej.

Prawa osób, których dane dotyczą, w tym dostępu do danych osobowych.

Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do żądania od 
administratora: dostępu do treści swoich danych osobowych,sprostowania (poprawiania) 
swoich danych osobowych, usunięcia swoich danych osobowych, ograniczenia przetwarzania
swoich danych osobowych, przenoszenia swoich danych osobowych,  a ponadto, posiada 
Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych. W 
przypadku, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda osoby (wizerunek), dane 
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osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w treści 
zgody, lub do momentu wycofania zgody.

Prawo do cofnięcia zgody.

Tam, gdzie do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie zgody, zawsze ma
Pani/Pan  prawo  nie  wyrazić  zgody,  a  w  przypadku  jej  wcześniejszego  wyrażenia,  do
cofnięcia zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Pani/Pana danych do
momentu jej wycofania.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Gdy  uzna  Pani/Pan,  iż  przetwarzanie  Pani/Pana  danych  osobowych  narusza  przepisy
o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu
nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Obowiązek podania danych
Podanie  danych osobowych jest  obowiązkowe,  w sytuacji  gdy przesłankę  przetwarzania  danych
osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. Konsekwencją nie podanie
danych osobowych,  bedzię  brak możliwości  udziału w zajęciach.  W sytuacji,  gdy przetwarzanie
danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, podanie danych osobowych Administratorowi
ma charakter dobrowolny. 

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie.

Pani/Pana dane  osobowe nie  będą  przetwarzane  w sposób zautomatyzowany i  nie  będą
profilowane.


