KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UCZNIÓW
I ICH RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH BIORĄCYCH
UDZIAŁ W KONKURSACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ CMS
Zgodnie z art. 13 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 (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL), informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Mistrzostwa Sportowego
w Szczecinie, z siedzibą w Szczecinie przy ul. Mazurskiej 40, tel. 91 488 52 88, e-mail:
sekretariat@cmsmazurska.pl.
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.

Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. na podstawie
zgody udzielonej w celach organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz udostępnienia
informacji o wynikach konkursu, a także w celach promocyjnych, informacyjnych,
kulturalnych, edukacyjnych i innych związanych z organizowanym przez placówkę
konkursem.

4.

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.

5.

Dane osobowe będą przechowywane co najmniej do końca realizacji wszystkich
obowiązków wynikających z organizacji konkursu lub do czasu wycofania zgody.

6.

Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

7.

Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8.

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.

9.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji celów,
dla których zostały zebrane. Niepodanie danych osobowych uniemożliwia wzięcie udziału
w konkursie.

Administrator danych osobowych

