
Obowiązek Informacyjny 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz z art. 14 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (RODO), informujemy: 

• Współadministratorem Pani/Pana danych osobowych jest:  

o Miejski Ośrodek Sportu w Lesznie, Al. Jana Pawła II 10, 64-100 Leszno, 

adres e-mail: biuro@mos-leszno.pl, tel. 65-520-91-77. 

o Klub Uczelniany AZS PWSZ w Lesznie, ul. Mickiewicza 5 64-100 Leszno, 

adres e-mail: azs_leszno@poczta.onet.pl, tel. 785-767-737 

 

• Kontakt z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych w Miejskim Ośrodku Sportu 

w Lesznie, adres e-mail: dgron76@gmail.com. 

 

• Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie 

wyrażonej zgody (art. 6 pkt. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych RODO). 

 

• Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy i podmioty na 

podstawie przepisów prawa lub umów powierzenia przetwarzania danych 

osobowych. 

 

• Pani/Pana dane osobowe podane w formularzu rejestracyjnym będą 

przechowywane przez okres 1 miesiąca od zakończenia zawodów. 

 

• Dane osobowe w formie wizerunku, przetwarzane w celu promowania 

współadministratorów opublikowane będą na stronie podmiotowej facebook AZS 

PWSZ w Lesznie oraz na stronie internetowej www.mos-leszno.pl, nie podlegają 

usunięciu.  

 

• Przysługuje Pani/Pan prawo:  

o dostępu do treści swoich danych osobowych,  

o prawo do ich sprostowania,  

o prawo do ograniczenia ich przetwarzania w uzasadnionych prawnie 

przypadkach, 

o prawo do wycofania zgody przed rozpoczęciem zawodów, jednakże będzie 

to skutkowało skreśleniem uczestnika z listy startowej zawodów lub może 

powodować obciążenie kosztami w przypadku ponownej obróbki materiału 

filmowego.  

 

• Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest 

Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeśli Pani/Pana 

zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana – narusza przepisy unijnego 

rozporządzenia RODO. 

 

• Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich. 

 


