SZTUCZNE LODOWISKO
BOISKO WIELOFUNKCYJNE
ul. Boya-Żeleńskiego 6/8,
42-217 Częstochowa

Miejski Ośrodek Sportu i
Rekreacji w Częstochowie

Dokumentacja ochrony danych osobowych
Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady /UE/ nr 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 - informuje się, że:
1. Sztuczne

Lodowisko

/

Boisko

Wielofunkcyjne

/dalej

zwane:

Lodowiskiem

Wielofunkcyjnym/ jest obiektem administrowanym przez Miejski Ośrodek Sportu
i Rekreacji w Częstochowie, z siedzibą przy ul. Dekabrystów 43.
2. Celem

działalności

użyteczności

Lodowiska

publicznej

Wielofunkcyjnego

umożliwiającego

jest

spełnianie

społeczeństwu

funkcji

prowadzenia

obiektu

aktywności

sportowo - rekreacyjnej.
3. Każdorazowo,

gdy

Lodowisko

Wielofunkcyjne

pozyskuje

dane

osobowe,

ich

Administratorem będzie Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Częstochowie z siedzibą
przy ul. Dekabrystów 43 w Częstochowie.
4. Przetwarzanie danych osobowych będzie prowadzone wyłącznie w celu realizacji usług
wynikających z zakresu działalności prowadzonej przez Lodowisko Wielofunkcyjne
i będzie odbywało się tak długo, jak trwa uzasadniony cel ich przetwarzania.
5. W przypadku organizacji na Lodowisku Wielofunkcyjnym wydarzeń o charakterze
publicznym - MOSiR może przetwarzać dane osobowe jak również, zastrzega sobie
prawo do utrwalania ich przebiegu, w formie fotorelacji przez uprzednio wskazanego
pracownika.

Utrwalanie

może

być

wykorzystane

w

celach

sprawozdawczych,

dokumentacyjnych i promujących w stosunku do wizerunku osób tylko po uprzednim
uzyskaniu zgody na przetwarzanie wizerunku.
Z pominięciem zgody mogą być utrwalane i prezentowane jedynie zdjęcia:
a) Osoby powszechnie znanej, jeżeli wizerunek wykonano w związku z pełnieniem przez
nią funkcji publicznych, w szczególności politycznych, społecznych i zawodowych.
b) Osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz,
publiczna impreza /konferencja, zawody sportowe/,
c)

Osoby, która użycza swojego wizerunku odpłatnie na bazie zawartej z MOSiR

stosownej umowy cywilno-prawnej
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6. MOSiR może przekazać dane osobowe jedynie upoważnionym podmiotom tylko na
podstawie przepisów prawa, a także regulacji ogólnego rozporządzenia w ramach zasad
powierzania danych osobowych.
7. W przypadku przekazania danych osobowych, MOSiR gwarantuje każdej osobie prawo:
dostępu

do

treści

swoich

danych,

ich

sprostowania,

usunięcia,

ograniczenia

przetwarzania, do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, a także prawo wniesienia
skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w momencie uznania,
iż przetwarzanie

danych

osobowych

narusza

przepisy ogólnego rozporządzenia

o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r..
8. Każdorazowo kiedy w ramach działalności Lodowiska Wielofunkcyjnego - MOSiR pozyska
dane osobowe nie będzie ich poddawał przetwarzaniu w formie profilowania.
9. W razie pytań związanych z przetwarzaniem danych osobowych należy kontaktować się
z Dyrekcją MOSiR Częstochowa pod nr.tel.: +48/34 372 07 83 lub z Inspektorem Ochrony
Danych Osobowych pod adresem e-mail: iodo@mosir.pl.
Częstochowa, maj 2018 r.
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