
KLAUZULA DLA UCZESTNIKÓW IMPREZY  

Skorzystanie z otrzymanego zaproszenia do wzięcia udziału w otwartej imprezie o charakterze 

publicznym traktowane jest jako uznanie warunków regulaminu i wyrażenie zgody na wykorzystanie 

wizerunku uczestników na wykonanych podczas imprezy zdjęciach, przez Miejski Ośrodek Sportu  

i Rekreacji w Pszczynie do celu dokumentacji imprezy oraz przyjęcie do wiadomości, że zgodnie z 

art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.  

(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) (RODO)  

1) Administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu,  

ul. Basztowa 4, 43-200 Pszczyna, reprezentowany przez Dyrektora. 

2) Z Administratorem danych osobowych można się skontaktować poprzez adres email: 

moris@pszczyna.pl, telefonicznie (32) 210-38-77, (32) 210-43-57 lub pisemnie na adres 

siedziby Administratora. 

3) Informacje o sposobie i zakresie przetwarzania Państwa danych osobowych oraz 

przysługujących uprawnień mogą Państwo uzyskać kontaktując się z inspektorem ochrony 

danych e-mail: iod@pze-pszczyna.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora 

wskazany powyżej. 

4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: - wykorzystania wizerunku ww celach 

dokumentacji i promocji imprezy na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a RODO, - sporządzenia listy 

odbiorców paczek na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

5) Państwa dane mogą zostać przekazane organom władzy publicznej oraz podmiotom 

wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej,  

w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz 

innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe dla 

których Administratorem jest Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu reprezentowany przez 

Dyrektora. 

6) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat w zakresie przetwarzania 

listy uczestników, a w pozostałym zakresie w tym wykorzystania wizerunku na wykonanych 

podczas imprezy zdjęciach do czasu odwołania udzielonej zgody. W przypadku cofnięcia 

udzielonej zgody na wykorzystanie wizerunku i zdjęć, uczestnik imprezy powinien wskazać 

opublikowane zdjęcia z jego udziałem, które należy usunąć lub ograniczyć ich przetwarzanie.  

7) Mają Państwo prawo do żądania od Administratora danych dostępu do swoich danych 

osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia udzielonych zgód w dowolnym 

momencie. 

8) Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność  

z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

Wniosek o cofnięcie zgody można kierować na adres email moris@pszczyna.pl lub na adres 

Administratora. 

9) Jeśli uznają Państwo, iż przepisy rozporządzenia zostały naruszone przysługuje Państwu 

prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, to jest do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

10) Podanie wymaganych danych osobowych potwierdzających odbiór paczki jest dobrowolne, 

jednakże odmowa podania danych skutkuje brakiem możliwości uczestnictwa w imprezie  

i odbioru paczki. 

11) Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania 

decyzji ani profilowania. 

12) Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji 

międzynarodowej. 


