KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB
SKŁADAJĄCYCH SKARGI I WNIOSKI
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 informuję:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Mistrzostwa Sportowego
w Szczecinie. Z Administratorem można skontaktować się listownie: ul. Mazurska 40, 70-424
Szczecin, e-mailowo: sekretariat@cmsmazurska.pl oraz telefonicznie: 91 488 52 88.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Centrum Mistrzostwa Sportowego w Szczecinie
możliwy jest pod numerem tel. nr 91 85 22 093 lub adresem e-mail iod@spnt.pl
3. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj.
przetwarzanie

jest

niezbędne

do

wypełnienia

obowiązku

prawnego

ciążącego

na administratorze w związku z koniecznością udzielenia odpowiedzi na skargę lub wniosek
(dział VIII KPA).
5. Odbiorcami danych osobowych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty,
którym należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego, a także
podmioty, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania.
6. Pani/Pana dane będą przechowywane do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania
danych wynikającego z przepisów, tj. skargi i wnioski załatwiane bezpośrednio - przez okres
25 lat; skargi i wnioski przekazywane do załatwienia według właściwości – przez okres 5 lat.
7. Przysługuje Pani/ Panu prawo do dostępu do swoich danych osobowych, prawo żądania ich
sprostowania oraz ograniczenia ich przetwarzania.
8. Przysługuje Pani/ Panu prawo do żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli dane osobowe
nie są niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane.
9. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora
Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.
10. Podanie danych osobowych jest niezbędne i wynika z wyżej wskazanych przepisów prawa.
Brak podania danych osobowych uniemożliwia rozpatrzenie skargi lub wniosku.
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