
  Załącznik nr 5 

 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 Państwa danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sanoku, ul. 

Królowej Bony 4, 38-500 Sanok. 

Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywać się będzie na podstawie przepisów prawa lub 

na podstawie uprzednio wyrażonej przez Państwa zgody w celu rekrutacji na stanowisko ratownika 

wodnego. 

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 oraz świadczenie usług 

w zakresie prowadzonej działalności statutowej. 

Posiadacie Państwo prawo: dostępu do treści swoich danych oraz 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 

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 

  



ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCHW CELACH 

REKRUTACYJNYCH NA STANOWISKO RATOWNIKA WODNEGO 

 

Imię i nazwisko ………………………………………..…………. 

   

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 / nie wyrażam zgody
1
 

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

osobowych w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko ratownika 

wodnego. 
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 Niepotrzebne skreślić 


