
 
 

Klauzula informacyjna – wynajęcie obiektu lub/i powierzchni reklamowych 
 

Podstawa prawna : 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/W z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE  Nr 119).  Zgodnie z 

art. 13 ust.1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia  27 kwietnia 

2016 roku informuję, że : 

1. Administratorem danych osobowych jest Centrum Sportu i Rekreacji w Dąbrowie 

Górniczej; 41-300 Dąbrowa Górnicza; ul. Konopnickiej 29 reprezentowane przez 

Dyrektora. 

2. W Centrum Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Górniczej powołano Inspektora Ochrony 

Danych w przypadku pytań czy problemów zapraszamy do kontaktu: iod@csir.pl, Tel. 32- 

261 20 10  wew. 125. 

3. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie i w celu : 

 Art. 6 ust. 1 lit. b - 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 polegające na: wynajęciu areny boiska głównego 

wraz z widownią i niezbędnym zapleczem, wynajęcia zaplecza areny boiska głównego 

lub/i wynajęciem powierzchni reklamowych na terenie areny głównej i holu. 

 Art. 6 ust. 1 lit. c - realizacji obowiązków prawnych ciążących na administratorze takich 

jak prowadzenie dokumentacji księgowej i rozliczeń finansowych, w tym podatkowych 

związanych z poborem opłaty za wynajem oraz wystawienie faktury. 

4. Dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na 

podstawie obowiązujących przepisów prawa. Dane mogą być powierzone do 

przetwarzania następującym kategoriom odbiorców, którymi mogą być upoważnieni 

pracownicy/współpracownicy Administratora Danych, którzy w ramach wykonania swoich 

obowiązków muszą posiadać do nich dostęp, partnerzy Administratora Danych 

przetwarzający dane  w ramach zawartych umów powierzenia przetwarzania danych w 

celu realizacji umowy, np. dostawcy systemów informatycznych i usług IT, kancelarie 

prawne.  

5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu do jakiego 

zostały zebrane oraz okres wynikający z obowiązku archiwizacji dokumentów ustalony 

zgodnie z odrębnymi przepisami.  

6. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody art.6 ust.1 lit. a dane będą  

przetwarzane do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie. Zgodę można cofnąć w 

dowolnym momencie co pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano przed jej cofnięciem. 

7. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane posiada prawo do: dostępu do treści 

swoich danych i ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, 

przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu. W powyższych kwestiach kontakt z IOD 

pkt.2. 

8. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo wniesienia skargi do Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie jej danych osobowych 

naruszałoby przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 

kwietnia 2016 roku. 

9. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne jeżeli wynika z przepisów prawa lub 

zawartej pomiędzy stronami umowy oraz niezbędne do wypełnienia obowiązków 

rachunkowo – księgowych w tym do wystawienia faktury. 
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