
Klauzula informacyjna 

Rezerwacja terminu w obiekcie Gminnego Ośrodka Sportu 

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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) (Dz. Urz. UE L 

2016 Nr 119, s.1) informuję, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Sportu w 

Pawłowicach z siedzibą  ul. Sportowa 14,  43-250 Pawłowice, tel.:32-4724-215, adres e-

mail: gos@pawlowice.pl.; 
2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana 

danych osobowych w zakresie działania Gminnego Ośrodka Sportu w Pawłowicach, a także 

przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem 

ochrony danych w Gminnym Ośrodku Sportu za pomocą adresu email: 

i.kielkowska@pawlowice.pl,; 
3. Celem przetwarzania danych osobowych jest  zarezerwowanie terminu  i 

opłacenie należności za korzystanie z  obiektu  sportowego w Gminnym Ośrodku 

Sportu (osobiście lub poprzez aplikację tenis4u); 
4. Przetwarzanie, podanych danych osobowych, odbywa się na podstawie art.  6 ust. 

1                lit. b) RODO. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne w 

celu zawarcia i wykonania zawartej z Panią/Panem umowy, tj. w celu rezerwacji, opłacenia 

i udostępnienia obiektu sportowego w celach zgodnych z jego przeznaczeniem; 
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazane odbiorcom, państwom trzecim, 

organizacjom międzynarodowym, innym niż upoważnione na podstawie przepisów 

 prawa; 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji 

celu, wskazanego w pkt. 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji 

lub ewentualnie do czasu  zaspokojenia roszczeń, w przypadku nie wywiązania się  

Pani/Pana z umowy rezerwacji obiektu sportowego; 

7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest konieczne do zarezerwowania 

terminu  i opłacenia należności za korzystanie z  obiektu  sportowego w Gminnym 

Ośrodku Sportu; 
8. Na podstawie art. 15 – 19  RODO, przysługuje Pani/Panu  prawo dostępu do treści 

swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; 
9. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również                   

w formie profilowania; 
10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych,  gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych 

Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych       z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
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