
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku 

prawnego ciążącego na administratorze - przetwarzanie w związku ustawą z dnia 6 września 

2001 r. o dostępie do informacji publicznej. 

Dane osobowe w Ośrodku Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Ochota są 

przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Unii Europejskiej (w szczególności  

z Rozporządzeniem 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 zwanym 

dalej „RODO”/rozporządzenie) i aktualnie obowiązującą ustawą o ochronie danych 

osobowych, wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych oraz przepisami sektorowymi.  

W związku z powyższym informujemy, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych, jest Ośrodek Sportu i Rekreacji 

m.st. Warszawy w Dzielnicy Ochota z siedzibą w Warszawie (02-010), przy  

ul. Nowowiejskiej 37B („Administrator”), reprezentowany przez Dyrektora. 

2. Administrator powołał Inspektora ochrony danych, z którym w sprawach 

związanych ze swoimi danymi osobowymi może Pani/Pan się skontaktować 

listownie mailowo dane.osobowe@osirochowa.waw.pl bądź pisząc na adres 

pocztowy: Inspektor Ochrony Danych OSiR Ochota, ul. Rokosowska 10, 02-348 

Warszawa.  

3. Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu rozpatrzenia wniosku  

o udostępnienie informacji publicznej - podstawą prawną przetwarzania 

danych jest konieczność wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na 

administratorze wynikających z przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r.  

o dostępie do informacji publicznej. 

4. Pani / Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom 

przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. dostawcom 

usług IT, a także innym podmiotom na podstawie obowiązujących przepisów 

(np: sądowi, Policji) 

5. Pani / Pana dane będą przetwarzane w okresie przewidzianym dla archiwizacji 

dokumentów wchodzących do zasobu archiwalnego. 

6. Przysługuje Pani / Panu prawo dostępu do Pani / Pana danych oraz prawo 

żądania ich sprostowania, sprzeciwu, ich usunięcia po upływie wskazanych 

okresów lub ograniczenia ich przetwarzania. Korzystanie z uprawnień 

przysługujących osobie, której dane dotyczą, realizowane jest w oparciu  

o zasady i przepisy rozporządzenia, ustawy o ochronie danych osobowych  

i Kodeks Postępowania Administracyjnego. 

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli 

Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane z naruszeniem prawa; adres: 

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 

531 03 00.  

8. Pani/Pana dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu 

decyzji, w tym również profilowaniu. 
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