WYPOŻYCZENIE SPRZĘTU SPORTOWEGO
Ja, niżej podpisany/a (imię i nazwisko)…………………………………………………………………………………………………………………………………………...
zamieszkały/a (adres) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
nr i seria dowodu osobistego i organ wydający………………………………………………………………………………………………………………………………
Potwierdzam wypożyczenie sprzętu sportowego w postaci łyżew
Informacja dotycząca ochrony danych osobowych:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO (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) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1), informujemy, że:
1)
Administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu w Chorzowie, ul. Dąbrowskiego 113, 41-500 Chorzów,
2)
Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych kontakt możliwy jest pod ww. adresem, tel. (32) 2417050, lub adresem e-mail:
iodo@moris.chorzow.pl,
3)
Dane osobowe w postaci imienia, nazwiska, adresu oraz numeru i serii dowodu osobistego wraz z nazwą organu wydającego będą
przetwarzane tylko przez czas wypożyczenia łyżew, a następnie zwracane osobie, której dane dotyczą. Jeśli sprzęt nie zostanie
zwrócony wówczas odbiorcami danych mogą być instytucje właściwe do realizacji roszczeń przez okres niezbędny do ich realizacji.
4)
Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. Decyzje podejmowane wobec Państwa
nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym, nie będzie stosowane profilowanie.
5)
Podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1lit. e) RODO przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania
realizowanego w interesie publicznym.
6)
Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, Realizacja uprawnień, o których mowa powyżej może
odbywać się poprzez pisemne wskazanie swoich żądań przesłane na adres administratora.
7)
Jeśli Pani/Pan uzna, że przetwarzanie danych narusza przepisy rozporządzenia wskazanego we wstępie, ma Pani/Pan prawo do
wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8)
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, zależne wyłącznie od Pani/Pana zgody, ale w przypadku ich niepodania nie będzie
możliwości wypożyczenia sprzętu.
Data i podpis……………………………………………………………………………………………………………..

WYPOŻYCZENIE SPRZĘTU SPORTOWEGO
Ja, niżej podpisany/a (imię i nazwisko)…………………………………………………………………………………………………………………………………………...
zamieszkały/a (adres) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
nr i seria dowodu osobistego i organ wydający………………………………………………………………………………………………………………………………
Potwierdzam wypożyczenie sprzętu sportowego w postaci łyżew.
Informacja dotycząca ochrony danych osobowych:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO (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) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1), informujemy, że:
1) Administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu w Chorzowie, ul. Dąbrowskiego 113, 41-500 Chorzów,
2)
Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych kontakt możliwy jest pod ww. adresem, tel. (32) 2417050, lub adresem e-mail:
iodo@moris.chorzow.pl,
3)
Dane osobowe w postaci imienia, nazwiska, adresu oraz numeru i serii dowodu osobistego wraz z nazwą organu wydającego będą
przetwarzane tylko przez czas wypożyczenia łyżew, a następnie zwracane osobie, której dane dotyczą. Jeśli sprzęt nie zostanie
zwrócony wówczas odbiorcami danych mogą być instytucje właściwe do realizacji roszczeń przez okres niezbędny do ich realizacji.
4)
Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. Decyzje podejmowane wobec Państwa
nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym, nie będzie stosowane profilowanie.
5)
Podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1lit. e) RODO przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania
realizowanego w interesie publicznym.
6)
Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, Realizacja uprawnień, o których mowa powyżej może
odbywać się poprzez pisemne wskazanie swoich żądań przesłane na adres administratora.
7)
Jeśli Pani/Pan uzna, że przetwarzanie danych narusza przepisy rozporządzenia wskazanego we wstępie, ma Pani/Pan prawo do
wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8)
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, zależne wyłącznie od Pani/Pana zgody, ale w przypadku ich niepodania nie będzie
możliwości wypożyczenia sprzętu.
Data i podpis……………………………………………………………………………………………………………..

