
INFORMACJA O PRZETWRZANIU DANYCH 

Na podstawie 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) 

 

 

 

Administrator Pani / Pana danych: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wolsztynie, ul. Komorowska 

2, 64-200 Wolsztyn, tel. 683474360. 

 

Inspektor Ochrony Danych: We wszelkich sprawach związanych z ochroną danych możesz 

kontaktować się pod adresem: iod@mosir.wolsztyn.pl oraz pod nr telefonów: 667-941-610, 728-706-

901 
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Korespondencja 

1. Administrator Pani/Pana danych: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wolsztynie, ul. 

Komorowska 2, 64-200 Wolsztyn, tel. 683474360. 

2. Inspektor Ochrony Danych: we wszelkich sprawach związanych z ochroną danych 

możesz kontaktować się pod adresem: iod@mosir.wolsztyn.pl oraz nr telefonów: 728-

706-901, 667-941-610 

3. Cele przetwarzania |  podstawa prawna 

• Rejestracja korespondencji oraz udzielanie odpowiedzi Art. 6 ust. 1 lit. e) RODO 

- polega na wywiązywaniu się na odpowiadania na pisma, dbanie o jakość 

współpracy z kontrahentami i innymi stronami zainteresowanymi, realizowanie 

płatności dla dostawców  

• Dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami na podstawie art. 6 ust. 1 lit. 

e) RODO - w zw. z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny, ustawą z 

dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych art. 42 ust. 5 

4. Okres przechowywania: 5 lat 

5. Odbiorcy:  

• podmioty z którymi administrator zawarł umowy powierzenia 

• Podmioty świadczące usługi pocztowe w zakresie danych kontaktowych 

6. Przysługujące Pani/Panu prawa:  

• Prawo żądania dostępu do danych 

• Prawo żądania sprostowania danych 

• Prawo żądania usunięcia danych 

• Prawo żądania ograniczenia przetwarzania 

• Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 

• Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Urząd Ochrony Danych 

Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa  

7. Obowiązek podania danych: Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu 

rejestracji korespondencji. W przypadku nie podania danych, nie będzie możliwe 

załatwienie sprawy, której dotyczy korespondencja.  
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Rekrutacja pracowników (kandydaci do pracy) 

1. Administrator Pani/Pana danych: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wolsztynie, ul. 

Komorowska 2, 64-200 Wolsztyn, tel. 683474360. 

2. Inspektor Ochrony Danych: we wszelkich sprawach związanych z ochroną danych 

możesz kontaktować się pod adresem: iod@mosir.wolsztyn.pl oraz nr telefonów: 728-

706-901, 667-941-610 

3. Cele przetwarzania |  podstawa prawna 

• Przeprowadzenia procesu rekrutacji: 

▪ w zakresie wskazanym w przepisach Kodeksu pracy lub Karty Nauczyciela 

na podstawie art. 6, ust. 1 lit. c) RODO - wypełnienie obowiązku prawnego 

ciążącego na administratorze,  

▪ inne dobrowolnie podane dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO 

zgoda na przetwarzanie danych 

▪ jeżeli w dokumentach zawarte będą dane o których mowa w art. 9 ust. 1 

RODO, konieczna będzie twoja odrębna zgoda na ich przetwarzanie, w 

przypadku gdy dane będą zbędne, zostaną zanonimizowane 

• Dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami na podstawie art. 6 ust. 1 lit. 

e) RODO - w zw. z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny, ustawą z 

dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych art. 42 ust. 5 

4. Okres przechowywania: 3 miesiące w przypadku rekrutacji na stanowisko 

samorządowe, w przypadku rekrutacji na stanowisko pomocnicze do zakończenia 

procesu rekrutacji 

5. Odbiorcy:  

• Podmioty z którymi administrator zawarł umowy powierzenia 

• Podmioty świadczące usługi pocztowe, kurierskie w zakresie danych 

kontaktowych 

• W przypadku wybranego kandydata na stanowisko urzędnicze – użytkownicy 

strony BIP 

6. Przysługujące Pani/Panu prawa:  

• Prawo żądania dostępu do danych 

• Prawo żądania przenoszenia danych 

• Prawo żądania sprostowania danych 

• Prawo żądania usunięcia danych 

• Prawo żądania ograniczenia przetwarzania 

• Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Urząd Ochrony Danych 

Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa  

7. Informacja o możliwości wycofania zgody: w przypadkach, w których przetwarzanie 

danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. Pani/Pana zgody na 

przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody 

w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem 

8. Obowiązek podania danych: Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie 

wynikającym z art. 22 § 1 KP jest niezbędne, aby uczestniczyć w procesie rekrutacji. 

Podanie innych danych jest dobrowolne.  
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Pracownicy 

1. Administrator Pani/Pana danych: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wolsztynie, ul. 

Komorowska 2, 64-200 Wolsztyn, tel. 683474360. 

2. Inspektor Ochrony Danych: we wszelkich sprawach związanych z ochroną danych 

możesz kontaktować się pod adresem: iod@mosir.wolsztyn.pl oraz nr telefonów: 728-

706-901, 667-941-610 

3. Cele przetwarzania |  podstawa prawna 

• Zawarcie oraz realizacja umowy o pracę na podstawie art. 6, ust. 1 lit. b) RODO - 

przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, 

której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane 

dotyczą, przed zawarciem umowy 

• Wykonanie obowiązków prawnych ciążących na pracodawcy m.in. obsługa 

kadrowo-płacowa, BHP, prowadzenie akt osobowych, ewidencji czasu pracy, 

kierowanie na badania lekarskie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO - 

wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze przetwaerzane 

• Szkolenia podnoszące kwalifikacje na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) RODO - 

przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie 

publicznym 

• Archiwizacja danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c)  RODO tj. przetwarzanie jest 

niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w 

zw. z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i 

archiwach 

• Dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami na podstawie art. 6 ust. 1 lit. 

e) RODO - w zw. z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny, ustawą z 

dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych art. 42 ust. 5  

4. Czas przechowywania: dane przechowywane będą przez okres 10 lat. 

5. Odbiorcy:  

• Podmioty z którymi administrator zawarł umowy powierzenia 

• Podmioty świadczące usługi pocztowe, kurierskie w zakresie danych 

kontaktowych 

• Zakład Ubezpieczeń Społecznych 

• Medycyna pracy 

• Urząd Skarbowy 

• Firmy szkoleniowe w zakresie niezbędnym do urziału w szkoleniu 

6. Przysługujące Pani/Panu prawa:  

• Prawo żądania dostępu do danych 

• Prawo żądania przenoszenia danych 

• Prawo żądania sprostowania danych 

• Prawo żądania usunięcia danych 

• Prawo żądania ograniczenia przetwarzania 

• Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 

• Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Urząd Ochrony Danych 

Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa  

7. Informacja o możliwości wycofania zgody: w przypadkach, w których przetwarzanie 

danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. Pani/Pana zgody na 

przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody 
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w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Dane przetwarzane za zgodą 

pracownika to m.in. prywatny numer telefonu lub adres e-mail. 

8. Obowiązek podania danych: Podanie danych wynikających z Kodeksu jest 

obowiązkowe. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości zawarcia 

umowy. Podanie danych niewynikających z przepisów prawa takich jak prywatny 

numer telefonu, adres e-mail jest dobrowolne.   
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Pracownicy – umowa zlecenie 

1. Administrator Pani/Pana danych: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wolsztynie, ul. 

Komorowska 2, 64-200 Wolsztyn, tel. 683474360. 

2. Inspektor Ochrony Danych: we wszelkich sprawach związanych z ochroną danych 

możesz kontaktować się pod adresem: iod@mosir.wolsztyn.pl oraz nr telefonów: 728-

706-901, 667-941-610 

3. Cele przetwarzania |  podstawa prawna 

• Zawarcie oraz realizacja umowy zlecenie na podstawie art. 6, ust. 1 lit. b) RODO 

- przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, 

której dane dotyczą 

• Wykonanie obowiązków prawnych ciążących na pracodawcy m.in. obsługa 

kadrowo-płacowa, zgłoszenie do ZUS na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO - 

wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze przetwaerzane 

• Szkolenia podnoszące kwalifikacje na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) RODO - 

przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie 

publicznym 

• Archiwizacja danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c)  RODO tj. przetwarzanie jest 

niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w 

zw. z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i 

archiwach  

• Dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami na podstawie art. 6 ust. 1 lit. 

e) RODO - w zw. z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny, ustawą z 

dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych art. 42 ust. 5 

4. Okres przechowywania: 10 lat. 

5. Odbiorcy 

• Podmioty z którymi administrator zawarł umowy powierzenia 

• Zakład Ubezpieczeń Społecznych 

• Urząd Skarbowy 

• Firmy szkoleniowe w zakresie niezbędnym do urziału w szkoleniu 

6. Przysługujące Pani/Panu prawa:  

• Prawo żądania dostępu do danych 

• Prawo żądania przenoszenia danych 

• Prawo żądania sprostowania danych 

• Prawo żądania usunięcia danych 

• Prawo żądania ograniczenia przetwarzania 

• Prawo wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania 

• Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Urząd Ochrony Danych 

Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa  

• Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje 

Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na 

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed 

jej cofnięciem. Dane przetwarzane za zgodą pracownika to m.in. prywatny numer 

telefonu lub adres e-mail 

7. Obowiązek podania danych: Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy. 

Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości zawarcia umowy zlecenie.  
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Kontrahenci 

1. Administrator Pani/Pana danych: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wolsztynie, ul. 

Komorowska 2, 64-200 Wolsztyn, tel. 683474360.. 

2. Inspektor Ochrony Danych: we wszelkich sprawach związanych z ochroną danych 

możesz kontaktować się pod adresem: iod@mosir.wolsztyn.pl oraz nr telefonów: 728-

706-901, 667-941-610 

3. Cele przetwarzania |  podstawa prawna | czas przechowywania 

• Zawarcie i wykonanie umowy lub zlecenia - przetwarzanie jest niezbędne do 

podjęcia działań przed zawarciem umowy i wykonania umowy zgodnie z art. 6, 

ust. 1 lit. b) RODO | dane przetwarzane do momentu rozwiązania umowy 

handlowej 

• Składanie skarg i wniosków - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania 

zadania realizowanego w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e) RODO) – 

polegająca na dbaniu o jakość dostaw | dane przetwarzane przez okres 12 

miesięcy od czasu złożenia skargi  

• Prowadzenie dokumentacji księgowo-podatkowej - wypełnienie obowiązku 

prawnego ciążącego na administratorze – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – dane 

przetwarzane przez okres 5 lat od przyjęcia dokumentu księgowej 

• Archiwizacja danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c)  RODO tj. przetwarzanie jest 

niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w 

zw. z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i 

archiwach | 5 lat 

• Dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami na podstawie art. 6 ust. 1 lit. 

e) RODO - w zw. z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny, ustawą z 

dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych art. 42 ust. 5  

4. Okres przechowywania: 6 lat 

5. Odbiorcy:  

• Podmioty z którymi administrator zawarł umowy powierzenia 

• Podmioty świadczące usługi pocztowe w zakresie danych kontaktowych 

• Urząd Skarbowy 

6. Przysługujące Pani/Panu prawa:  

• Prawo żądania dostępu do danych 

• Prawo żądania sprostowania danych 

• Prawo żądania usunięcia danych 

• Prawo żądania ograniczenia przetwarzania 

• Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 

• Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Urząd Ochrony Danych 

Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa  

7. Obowiązek podania danych: Podanie przez Panią/Pana danych jest niezbędne do 

zawarcia umów oraz ich realizacji. Konsekwencją niepodania danych będzie brak 

możliwości zawarcia umowy.   
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Pracownicy firm zewnętrznych reprezentujący kontrachentów  

1. Administrator Pani/Pana danych: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wolsztynie, ul. 

Komorowska 2, 64-200 Wolsztyn, tel. 683474360.. 

2. Inspektor Ochrony Danych: we wszelkich sprawach związanych z ochroną danych 

możesz kontaktować się pod adresem: iod@mosir.wolsztyn.pl oraz nr telefonów: 728-

706-901, 667-941-610 

3. Cele przetwarzania |  podstawa prawna 

• Wykonywanie działań zmierzających oraz koniecznych do zawarcia umowy | 

przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie 

publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e) RODO) – polegająca na dbaniu o jakość dostaw 

• Zgłaszanie reklamacji, ewentualnych skarg czy wniosków dot. współpracy 

przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie 

publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e) RODO) – polegająca na dbaniu o jakość dostaw,  

• Dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami na podstawie art. 6 ust. 1 lit. 

e) RODO - w zw. z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny, ustawą z 

dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych art. 42 ust. 5 

4. Okres przechowywania: 6 lat 

5. Odbiorcy: podmioty z którymi administrator zawarł umowy powierzenia 

6. Przysługujące Pani/Panu prawa:  

• Prawo żądania dostępu do danych 

• Prawo żądania sprostowania danych 

• Prawo żądania usunięcia danych 

• Prawo żądania ograniczenia przetwarzania 

• Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 

• Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Urząd Ochrony Danych 

Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa  

7. Źródło danych: dane pozyskane zostały od Pani/Pana pracodawcy w celu realizacji 

zawartych umów. 

8. Kategorie odnośne danych: Imię i nazwisko, numer telefonu, stanowisko. 
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Zapytanie ofertowe 

1. Administrator Pani/Pana danych: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wolsztynie, ul. 

Komorowska 2, 64-200 Wolsztyn, tel. 683474360.. 

2. Inspektor Ochrony Danych: we wszelkich sprawach związanych z ochroną danych 

możesz kontaktować się pod adresem: iod@mosir.wolsztyn.pl oraz nr telefonów: 728-

706-901, 667-941-610 

3. Cele przetwarzania |  podstawa prawna 

• Przyjęcie i rozpatrzenie oferty na podstawie art. 6, ust. 1 lit. c) RODO - 

wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w zw. Ustawą z 

dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych; Regulamin udzielania 

zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej  kwoty wskazanej w Art. 

2.1.1) Ustawy – Prawo Zamówień Publicznych 

• Realizacja umowy z wybranym oferentem na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO 

– przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której dane dotyczą 

• Archiwizacja danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c)  RODO tj. przetwarzanie jest 

niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w 

zw. z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i 

archiwach 

• Dochodzenie roszczeń i obrony przed roszczeniami na podstawie art. 6 ust. 1 lit. 

e) RODO - wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w zw. 

z art. 42 pkt. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz 

ustawy z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny art. 42 ust. 5 

4. Okres przechowywania: 5 lat 

5. Odbiorcy: Podmioty z którymi administrator zawarł umowy powierzenia 

6. Przysługujące Pani/Panu prawa:  

• Prawo żądania dostępu do danych 

• Prawo żądania sprostowania danych 

• Prawo żądania usunięcia danych 

• Prawo żądania ograniczenia przetwarzania 

• Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Urząd Ochrony Danych 

Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa  

7. Obowiązek podania danych: Podanie przez Panią/Pana danych jest niezbędne do 

przyjęcia i rozpatrzenia oferty, a w przypadku wybranej oferty do zawarcia umów oraz 

ich realizacji.  
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Przechowywanie danych - archiwum 

1. Administrator Pani/Pana danych: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wolsztynie, ul. 

Komorowska 2, 64-200 Wolsztyn, tel. 683474360.. 

2. Inspektor Ochrony Danych: we wszelkich sprawach związanych z ochroną danych 

możesz kontaktować się pod adresem: iod@mosir.wolsztyn.pl oraz nr telefonów: 728-

706-901, 667-941-610 

3. Cele przetwarzania |  podstawa prawna | czas przechowywania 

• Archiwizacja danych zgodnie z obowiązującymi przepisami w zw. z art. 6 ust. 1 

lit. c)  RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku 

prawnego ciążącego na administratorze w zw. z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o 

narodowym zasobie archiwalnym i archiwach 

• Realizacja wniosku na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO - wypełnienie 

obowiązku prawnego ciążącego na administratorze 

4. Odbiorcy: podmioty z którymi administrator zawarł umowy powierzenia 

5. Przysługujące Pani/Panu prawa:  

• Prawo żądania dostępu do danych - wykonanie obowiązku, następuje w zakresie, 

w jakim dane osobowe podlegające udostępnieniu mogą być ustalone za 

pomocą istniejących środków ewidencyjnych (art. 22b ust. 3 ustawy o 

narodowym zasobie archiwalnym i archiwach) 

• Prawo żądania sprostowania danych ograniczone w stosowaniu w zw. z art. 22b 

ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach 

tzn. administrator przyjmie od osoby, której dane dotyczą, pisemne 

sprostowanie lub uzupełnienie dotyczące jej danych osobowych, nie dokonując 

ingerencji w materiały archiwalne 

• Prawo żądania usunięcia danych 

• Prawo żądania ograniczenia przetwarzania ograniczone w stosowaniu w zw. z 

art. 22b ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i 

archiwach tzn. nie ma zastosowania art. 18 RODO lit. a) oraz b) RODO w związku 

z przetwarzaniem danych w  archiwum. 

•  Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Urząd Ochrony Danych 

Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa  

6. Obowiązek podania danych: Podanie danych jest obowiązkowe i wynika z przepisów 

prawa. 
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ZFŚS – pracownicy / byli pracownicy 

1. Administrator Pani/Pana danych: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wolsztynie, ul. 

Komorowska 2, 64-200 Wolsztyn, tel. 683474360.. 

2. Inspektor Ochrony Danych: we wszelkich sprawach związanych z ochroną danych 

możesz kontaktować się pod adresem: iod@mosir.wolsztyn.pl oraz nr telefonów: 728-

706-901, 667-941-610 

3. Cele przetwarzania |  podstawa prawna 

• Realizacja świadczeń z ZFŚS na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO tj. 

przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 

administratorze oraz  art. 9 ust. 2 lit. b) RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do 

wypełnienia obowiązków i szczególnych praw przez administratora lub osobę 

której dane dotyczą  

• Archiwizacja danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c)  RODO tj. przetwarzanie jest 

niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w 

zw. z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i 

archiwach 

• Dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami na podstawie art. 6 ust. 1 lit. 

e) RODO - w zw. z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny, ustawą z 

dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych art. 42 ust. 5  

4. Okres przechowywania: 5 lat 

5. Odbiorcy: podmioty z którymi administrator zawarł umowy powierzenia 

6. Przysługujące Pani/Panu prawa:  

• Prawo żądania dostępu do danych 

• Prawo żądania sprostowania danych 

• Prawo żądania usunięcia danych 

• Prawo żądania ograniczenia przetwarzania 

• Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Urząd Ochrony Danych 

Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa  

7. Obowiązek podania danych: Podanie przez Panią/Pana danych jest niezbędne do 

realizacji świadczeń.  
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Wnioskujący o udostępnie informacji publicznej 

1. Administrator Pani/Pana danych: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wolsztynie, ul. 

Komorowska 2, 64-200 Wolsztyn, tel. 683474360.. 

2. Inspektor Ochrony Danych: we wszelkich sprawach związanych z ochroną danych 

możesz kontaktować się pod adresem: iod@mosir.wolsztyn.pl oraz nr telefonów: 728-

706-901, 667-941-610 

3. Cele przetwarzania |  podstawa prawna 

• Rozpatrzenie wniosku o dostęp do informacji publicznej oraz udostępnienie 

informacji publicznej  lub wydanie decyzji odmownej na podstawie art. 6 ust. 1 

lit. c)  RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku 

prawnego ciążącego na administratorze w zw. z Ustawą z dnia 6 września 2001 

r. o dostępie do informacji publicznej oraz Ustawą Kodeks Postępowania 

Administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. 

• Odwołanie od decyzji  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c)  RODO tj. przetwarzanie 

jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 

administratorze w zw. z Ustawą Kodeks Postępowania Administracyjnego z dnia 

14 czerwca 1960 r. art. 127 

• Archiwizacja danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO tj. przetwarzanie jest 

niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w 

zw. z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i 

archiwach  

4. Okres przechowywania danych: 5 lat. 

5. Odbiorcy:  

• Podmioty z którymi administrator zawarł umowy powierzenia 

• Podmioty świadczące usługi pocztowe 

6. Przysługujące Pani/Panu prawa:  

• Prawo żądania dostępu do danych 

• Prawo żądania sprostowania danych 

• Prawo żądania usunięcia danych 

• Prawo żądania ograniczenia przetwarzania 

• Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Urząd Ochrony Danych 

Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa  

7. Obowiązek podania danych: Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest 

dobrowolne.  
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Wizerunek 

1. Administrator Pani/Pana danych: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wolsztynie, ul. 

Komorowska 2, 64-200 Wolsztyn, tel. 683474360. 

2. Inspektor Ochrony Danych: we wszelkich sprawach związanych z ochroną danych 

możesz kontaktować się pod adresem: iod@mosir.wolsztyn.pl oraz nr telefonów: 728-

706-901, 667-941-610 

3. Cele przetwarzania |  podstawa prawna 

• Wykorzystanie wizerunku w celu promocji MOSIR Wolsztyn poprzez organizację 

imprez / wydarzeń w związku z udzieloną zgodą na podstawie art. 6, ust. 1 lit. a) 

RODO 

4. Czas przechowywania: do czasu wycofania zgody. 

5. Odbiorcy:  

• Strony internetowe prowadzone przez administratora 

• Media społecznościowe prowadzone przez administratora 

• Podmioty z którymi administrator zawarł umowy powierzenia 

6. Przysługujące Pani/Panu prawa:  

• Prawo żądania dostępu do danych 

• Prawo żądania sprostowania danych 

• Prawo żądania usunięcia danych 

• Prawo żądania ograniczenia przetwarzania 

• Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Urząd Ochrony Danych 

Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa  

7. Obowiązek podania danych: Wyrażenie zgody na wykorzystanie wizerunku jest 

dobrowolne.  

8. Informacja o możliwości wycofania zgody: W przypadkach, w których przetwarzanie 

danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. Twojej zgody na 

przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Ci prawo do cofnięcia tej zgody w 

dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
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Monitoring wizyjny 

1. Administrator Pani/Pana danych: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wolsztynie, ul. 

Komorowska 2, 64-200 Wolsztyn, tel. 683474360.. 

2. Inspektor Ochrony Danych: we wszelkich sprawach związanych z ochroną danych 

możesz kontaktować się pod adresem: iod@mosir.wolsztyn.pl oraz nr telefonów: 728-

706-901, 667-941-610 

3. Cele przetwarzania |  podstawa prawna 

• Zapewnienie bezpieczeństwa na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. 

uzasadniony interes administratora 

• Ochrona mienia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) RODO - przetwarzanie jest 

niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym w zw. z 

art. 50 ustawy z dnia z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

• W przypadku wystąpienia roszczeń: dochodzenie roszczeń i obrona przed 

roszczeniami na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) RODO - w zw. z ustawą z dnia 23 

kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny oraz z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o 

finansach publicznych art. 42 ust. 5  

4. Okres przechowywania: nagrania przechowywane sa 30 dni, w przypadku wystąpienia 

roszczeń do 6 lat 

5. Odbiorcy: podmioty z którymi administrator zawarł umowy powierzenia 

6. Przysługujące Pani/Panu prawa:  

• Prawo żądania dostępu do danych 

• Prawo żądania sprostowania danych 

• Prawo żądania usunięcia danych 

• Prawo żądania ograniczenia przetwarzania 

• Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 

• Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Urząd Ochrony Danych 

Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa  

7. Obowiązek podania danych: Wejście w obszar monitorowany jest dobrowolne. 
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Osoby wykupujące karnety 

1. Administrator Pani/Pana danych: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wolsztynie, ul. 

Komorowska 2, 64-200 Wolsztyn, tel. 683474360.. 

2. Inspektor Ochrony Danych: we wszelkich sprawach związanych z ochroną danych 

możesz kontaktować się pod adresem: iod@mosir.wolsztyn.pl oraz nr telefonów: 728-

706-901, 667-941-610 

3. Cele przetwarzania |  podstawa prawna 

• Wydanie i realizacja karnetu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO tj. 

przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, 

której dane dotyczą. 

• W przypadku wystąpienia roszczeń: Dochodzenie roszczeń i obrona przed 

roszczeniami na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) RODO - w zw. z ustawą z dnia 23 

kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny, ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych art. 42 ust. 5 

4. Okres przechowywania: dane przechowywane są przez okres 6 lat. 

5. Odbiorcy: podmioty z którymi administrator zawarł umowy powierzenia 

6. Przysługujące Pani/Panu prawa:  

• Prawo żądania dostępu do danych 

• Prawo żądania sprostowania danych 

• Prawo żądania usunięcia danych 

• Prawo żądania ograniczenia przetwarzania 

• Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 

• Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Urząd Ochrony Danych 

Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa  

7. Obowiązek podania danych: podanie danych jest niezbędne do wydania i realizacji 

imiennego karnetu. 
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Goście hotelowi  

1. Administrator Pani/Pana danych: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wolsztynie, ul. 

Komorowska 2, 64-200 Wolsztyn, tel. 683474360.. 

2. Inspektor Ochrony Danych: we wszelkich sprawach związanych z ochroną danych 

możesz kontaktować się pod adresem: iod@mosir.wolsztyn.pl oraz nr telefonów: 728-

706-901, 667-941-610 

3. Cele przetwarzania |  podstawa prawna 

• Zawarcie i realizacja umowy o świadczenie usług hotelarskich na podstawie art. 

6 ust. 1 lit. b) RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której 

stroną jest osoba, której dane dotyczą. 

• Wystawienie i rozliczenie dokumentów ksiegowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. 

c) RODO – obowiązek prawny ciążący na administratorze w związku z ustawą z 

dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. 

• W przypadku wystąpienia roszczeń: Dochodzenie roszczeń i obrona przed 

roszczeniami na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) RODO - w zw. z ustawą z dnia 23 

kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny, ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych art. 42 ust. 5. 

4. Okres przechowywania: dane przechowywane są przez okres 6 lat w przypadku 

wystawienia faktury. 

5. Odbiorcy: podmioty z którymi administrator zawarł umowy powierzenia 

6. Przysługujące Pani/Panu prawa:  

• Prawo żądania dostępu do danych 

• Prawo żądania sprostowania danych 

• Prawo żądania usunięcia danych 

• Prawo żądania ograniczenia przetwarzania 

• Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 

• Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Urząd Ochrony Danych 

Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa  

7. Obowiązek podania danych: podanie danych w zakresie imienia i nazwiska oraz 

numeru i serii dokumentu tożsamości jest niezbędne aby skorzystać z usługi hotelowej. 

Podanie innych danych takich jak numer kontaktowy jest dobrowolne. 
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Zawody sportowe 

1. Administrator Pani/Pana danych: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wolsztynie, ul. 

Komorowska 2, 64-200 Wolsztyn, tel. 683474360.. 

2. Inspektor Ochrony Danych: we wszelkich sprawach związanych z ochroną danych 

możesz kontaktować się pod adresem: iod@mosir.wolsztyn.pl oraz nr telefonów: 728-

706-901, 667-941-610 

3. Cele przetwarzania |  podstawa prawna 

• Przeprowadzenie zawodów sportowych na podstawie art. 6 ust 1 lit. e) RODO w 

zw. z. ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym art. 7.1.10 

• W przypadku wystąpienia roszczeń: Dochodzenie roszczeń i obrona przed 

roszczeniami na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) RODO - w zw. z ustawą z dnia 23 

kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny, ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych art. 42 ust. 5. 

4. Okres przechowywania: dane przechowywane są przez okres 6 lat w przypadku 

wystawienia faktury. 

5. Odbiorcy: podmioty z którymi administrator zawarł umowy powierzenia 

6. Przysługujące Pani/Panu prawa:  

• Prawo żądania dostępu do danych 

• Prawo żądania sprostowania danych 

• Prawo żądania usunięcia danych 

• Prawo żądania ograniczenia przetwarzania 

• Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 

• Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Urząd Ochrony Danych 

Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa  

7. Obowiązek podania danych: podanie danych jest niezbędne aby wziąć udział w 

zawodach sportowych. 
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Wynajem sali treningowej  

1. Administrator Pani/Pana danych: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wolsztynie, ul. 

Komorowska 2, 64-200 Wolsztyn, tel. 683474360.. 

2. Inspektor Ochrony Danych: we wszelkich sprawach związanych z ochroną danych 

możesz kontaktować się pod adresem: iod@mosir.wolsztyn.pl oraz nr telefonów: 728-

706-901, 667-941-610 

3. Cele przetwarzania |  podstawa prawna 

• Wynajem sali treningowej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO tj. przetwarzanie 

jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane 

dotyczą. 

• Wystawienie i rozliczenie dokumentów ksiegowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. 

c) RODO – obowiązek prawny ciążący na administratorze w związku z ustawą z 

dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości 

• W przypadku wystąpienia roszczeń: Dochodzenie roszczeń i obrona przed 

roszczeniami na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) RODO - w zw. z ustawą z dnia 23 

kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny, ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych art. 42 ust. 5. 

4. Okres przechowywania: dane przechowywane są przez okres 6 lat. 

5. Odbiorcy: podmioty z którymi administrator zawarł umowy powierzenia 

6. Przysługujące Pani/Panu prawa:  

• Prawo żądania dostępu do danych 

• Prawo żądania sprostowania danych 

• Prawo żądania usunięcia danych 

• Prawo żądania ograniczenia przetwarzania 

• Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 

• Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Urząd Ochrony Danych 

Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa  

7. Obowiązek podania danych: podanie danych jest niezbędne aby wynając salę 

treningową. Kosnekwencją niepodania danych będzie brak możliwości wynajmu sali. 
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Zajęcia nauki pływania  

1. Administrator Pani/Pana danych: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wolsztynie, ul. 

Komorowska 2, 64-200 Wolsztyn, tel. 683474360.. 

2. Inspektor Ochrony Danych: we wszelkich sprawach związanych z ochroną danych 

możesz kontaktować się pod adresem: iod@mosir.wolsztyn.pl oraz nr telefonów: 728-

706-901, 667-941-610 

3. Cele przetwarzania |  podstawa prawna 

• Prowadzenie zajęć nauki pływania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO tj. 

przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, 

której dane dotyczą. 

• Kontakt w celu umówienia/potwierdzenia lub odwołania terminu zajęć na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - uzasadniony interes administratora 

• Wystawienie i rozliczenie dokumentów ksiegowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. 

c) RODO – obowiązek prawny ciążący na administratorze w związku z ustawą z 

dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. 

• Wykorzystanie wizerunku Pani/Pana lub/oraz Pani/Pana dziecka do promocji 

działań administratora w przestrzeni publicznej oraz na stronach internetowych 

zarządzanych przez administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO tj. 

udzielonej Pani/Pana zgody. 

• W przypadku wystąpienia roszczeń: Dochodzenie roszczeń i obrona przed 

roszczeniami na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) RODO - w zw. z ustawą z dnia 23 

kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny, ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych art. 42 ust. 5. 

4. Okres przechowywania: dane przechowywane są przez okres 6 lat. 

5. Odbiorcy: podmioty z którymi administrator zawarł umowy powierzenia 

6. Przysługujące Pani/Panu prawa:  

• Prawo żądania dostępu do danych 

• Prawo żądania sprostowania danych 

• Prawo żądania usunięcia danych 

• Prawo żądania ograniczenia przetwarzania 

• Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 

• Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Urząd Ochrony Danych 

Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa  

• Prawo do cofnięcia zgody na wykorzystanie wizerunku w dowolnym momencie, 

bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej cofnięciem 

7. Obowiązek podania danych: podanie danych jest niezbędne aby zawrzeć umowę 

udziału w zajęciach nauki pływania. Kosnekwencją niepodania danych będzie brak 

możliwości zawarcia umowi i skorzystania z zajęć. Podanie danych w zakresie numeru 

telefonu / adresu e-mail oraz wyrażenie zgody na wizerunek jest dobrowolne. 
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