
(zał. Nr 2 do regulaminu 

 zawodów sportowych - zarządzenie nr 4/IOD/2020) 

Klauzula informacyjna dla uczestników zawodów sportowych                    

       W związku z realizacją wymogów 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 (ogólne rozporządzenie o 

ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o 

przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. 

Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku. 

1)administratorem Pani/Pana danych osobowych jest : 

Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Pyrzycach, ul. Lipiańska 4, 74-200 Pyrzyce 

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych  

 e-mail : iod@pyrzyce.pl     tel. 91 88 11 333 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań ośrodka – 

w celu uczestnictwa w zawodach sportowych 

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 

 27 kwietnia 2016 r.  

4) Zakres Pani/Pana danych, które podlegają lub mogą podlegać przetwarzaniu obejmuje:  

- dane identyfikacyjne (imię i nazwisko, wiek, płeć, nr legitymacji szkolnej, klasa, nazwa szkoły do   której 

uczęszcza uczestnik; 

- dane kontaktowe (numer telefonu, e-mail) 

- wizerunek 

5) odbiorcami  Pani/Pana danych osobowych mogą być: (1) pracownicy Powiatowego Międzyszkolnego Ośrodka 

Sportowego w Pyrzycach i inni uczestnicy organizujący zawody, Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w 

Szczecinie; (2) podmioty świadczące obsługę narzędzi wykorzystywanych w trakcie przeprowadzania zawodów 

sportowych; (3) media relacjonujące zawody sportowe; (4) media społecznościowe, w szczególności Facebook 

oraz strona internetowa PMOS Pyrzyce, Starostwa Powiatowego w Pyrzycach, WSZS w Szczecinie, szkoły 

których uczniowie są uczestnikami zawodów oraz osoby mające do nich dostęp.                                                                                           

6) Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych będzie ustalany z zastosowaniem następujących 

kryteriów:  

- w razie prowadzenia klasyfikacji przez odpowiednie związki sportowe, szkoły, czy podmioty organizujące lub 

współorganizujące zawody sportowe - bezterminowo, do czasu odwołania zgody; 

- w przypadku braku klasyfikacji dane zostaną usunięte niezwłocznie po zakończeniu zawodów z wyjątkiem 

danych opublikowanych w mediach społecznościowych (gdzie będą publikowane bezterminowo, do czasu 

odwołania zgody); 

- w przypadku możliwości wystąpienia z ewentualnymi roszczeniami dane będą przechowywane do chwili 

przedawnienia roszczeń (odpowiednio – Pani/Pana lub administratora).                                                 7) posiada 

Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania. Żądanie usunięcia danych oznacza rezygnację z dalszego udziału w zawodach 

sportowych ponieważ bez ich przetwarzania udział w zawodach nie jest możliwy. 

8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w razie uznania, że przetwarzanie narusza 

przepisy RODO (tj. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.). 
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