
KLAUZULA INFORMACYJNA – PÓŁKOLONIA ZIMOWA z MOSIR SANOK 2022 rok 

   Szanowni Państwo, 

Informujemy, że od dnia 25 maja 2018 roku zmieniły się zasady przetwarzania danych 
osobowych w związku z wejściem w życie przepisów Rozporządzenia 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 (zwanego dalej: RODO): 

Administratorem danych osobowych Państwa i Państwa dzieci jest Miejski Ośrodek Sportu i 
Rekreacji w Sanoku, ul. Królowej Bony 4, 38-500 Sanok. 

Przetwarzanie Państwa danych osobowych Państwa i Państwa dzieci odbywać się będzie na 
podstawie przepisów prawa lub na podstawie uprzednio wyrażonej przez Państwa zgody. 

Dane w naszej instytucji nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany ani nie będą 
profilowane. 

Dane osobowe nie będą udostępnianie na rzecz innych podmiotów bez uprzedniej zgody.  
Dane osobowe mogą być udostępnianie podmiotom do tego upoważnionym na podstawie przepisów 
prawa.  

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji zadań z zakresu sportu 
i rekreacji na obiektach sportowych będących w zarządzie MOSiR Sanok w trakcie trwania półkolonii, 
tj. do 13 sierpnia 2021 roku. 

Posiadacie Państwo prawo: dostępu do treści swoich danych oraz danych swoich dzieci, ich 
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu. 

Wyrażona zgoda może zostać wycofana przez Państwa w każdej chwili. Wycofanie zgody nie wpłynie 
na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie 
wyrażonej zgody przed jej wycofaniem. Oświadczenie o wycofaniu zgody na przetwarzanie danych 
osobowych należy złożyć w siedzibie instytucji przy ul. Królowej Bony 4, 38-500 Sanok 

Inspektorem Danych Osobowych jest Anna Kozimor-Cyganik,  

Kontakt do inspektora, e-mail: inspektor@mosir-sanok.pl, tel. 605588464 

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Inspektora Ochrony Danych lub Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie, że przetwarzanie danych osobowych, dotyczących 
Państwa, narusza przepisy RODO. 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji wskazanych powyżej 
celów. 

Z poważaniem, 
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sanoku 

mailto:inspektor@mosir-sanok.pl


ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH RODZICA W RAMACH PÓŁKOLONII ZIMOWEJ 

 
Imię i nazwisko ………………………………………..…………. Adres ………………………………………………………………….. 
   
Oświadczam, że zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z 27.04.2016 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 (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych RODO - Dz.U. UE L 119, s. 1)  

wyrażam zgodę 

 na przetwarzanie przez MOSIR SANOK, ul. Królowej Bony 4, 38-500 Sanok, moich danych 
osobowych w celu i zakresie niezbędnym do: 
 

Cel przetwarzania 
 

TAK* NIE* 

Prowadzenia zajęć sportowych i rekreacyjnych w ramach półkolonii zimowej 
   

kontakt telefoniczny, e-mail, pocztowy    

*wyrażenie zgody - zaznaczyć x przy wyborze TAK/NIE 

Wyrażam* także zgodę na przetwarzanie mojego wizerunku w ramach organizowanej przez MOSIR 

SANOK półkolonii sportowej i publikowanie go na stronach MOSIR SANOK  w celu promowania 

działalności instytucji: 

                                              TAK NIE 

Dyrektor MOSIR Sanok jako administrator danych osobowych, informują Pana/Panią, iż: 

 podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne we wskazanych powyżej celach; 

 posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez 
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania; 

 Informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane żadnym odbiorcom danych; 

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

 Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich (poza kraje Unii Europejskiej i EOG – 
Norwegia, Islandia, Lichtenstein); 

 Kontakt do Inspektora Ochrony Pani/Pana danych: inspektor@mosir-sanok.pl 

 podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) i zgodnie z treścią ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych (RODO).; 

 dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wymienionych powyżej celów, tj. 
do 18.02.2022, za wyjątkiem wizerunku (zdjęcia); 

 Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem wzięcia udziału dziecka w półkolonii sportowej 
organizowanej przez MOSIR Sanok. Brak podania danych osobowych będzie skutkował brakiem możliwości 
udziału w prowadzonych zajęciach; 

 ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych 
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 
(RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

 

data i podpis ………………………………………….  
 

 



ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH DZIECKA W RAMACH PÓŁKOLONII ZIMOWEJ 

 
Imię i nazwisko ………………………………………..…………. Adres ………………………………………………………………….. 
   
Oświadczam, że zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z 27.04.2016 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 (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych RODO - Dz.U. UE L 119, s. 1)  

wyrażam zgodę 

 na przetwarzanie przez MOSIR SANOK, ul. Królowej Bony 4, 38-500 Sanok, danych osobowych 

mojego dziecka …………………………………………………………………………………… w celu i zakresie niezbędnym 

do: 

Cel przetwarzania 
 

TAK* NIE* 

Prowadzenia zajęć sportowych i rekreacyjnych w ramach półkolonii zimowej 
   

*wyrażenie zgody - zaznaczyć x przy wyborze TAK/NIE 

Wyrażam* także zgodę na przetwarzanie wizerunku mojego dziecka w ramach organizowanej przez 

MOSIR SANOK półkolonii sportowej i publikowanie go na stronach MOSIR SANOK w celu 

promowania działalności instytucji: 

                                              TAK NIE 

Dyrektor MOSIR Sanok jako administrator danych osobowych, informują Pana/Panią, iż: 
 podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne we wskazanych powyżej celach; 
 posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody 
w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania; 

 Informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane żadnym odbiorcom danych; 
 Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą 

profilowane; 
 Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich (poza kraje Unii Europejskiej 

i EOG – Norwegia, Islandia, Lichtenstein); 
 Kontakt do Inspektora Ochrony Pani/Pana danych: inspektor@mosir-sanok.pl 
 podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) i zgodnie z treścią ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych (RODO).; 
 dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wymienionych powyżej 

celów, tj. do 118.02.2022, za wyjątkiem wizerunku (zdjęcia); 
 Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem wzięcia udziału dziecka w półkolonii 

sportowej organizowanej przez MOSIR Sanok. Brak podania danych osobowych będzie skutkował 
brakiem możliwości udziału w prowadzonych zajęciach; 

 ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie 
danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie 
danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
 
 
 

data i podpis ………………………………………….  


