
  

Informacja Administratora Danych Osobowych, 

Od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich informacji (nazwa 
RODO). 

W świetle powyższego informujemy, że:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Tczewskie Centrum Sportu i Rekreacji Sp. 
z o.o.   Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: Adriana Głuchowska inspektor@um.tczew.pl 

2. W Tczewskim Centrum Sportu i Rekreacji Sp. z o.o., dane osobowe przetwarza się wyłącznie                            
w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nie przetwarza się ich dalej                               
w sposób niezgodny z tymi celami.  

3. Pani/Pana dane osobowe nie są udostępniane podmiotom innym niż upoważnione. 

4. Przetwarzanie realizowane jest w celu: 

• rejestracji uczestnika imprez sportowych (zawodów), wydarzeń sportowych, 

• popularyzowania działalności Tczewskiego Centrum Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. na stronie 
internetowej: http://tcsir.pl/ , w przestrzeni publicznej oraz mediach, w tym na portalach 
społecznościowych i innych mediach elektronicznych, 

• prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Tczewskie Centrum Sportu i 
Rekreacji Sp. z o.o. 

5. Dane osobowe, które podlegają przetwarzaniu na podstawie art. 6 ust 1 lit. a, f RODO to:  

• imię i nazwisko, data urodzenia, adres, adres poczty elektronicznej, numer telefonu 
kontaktowego,  

• nazwa szkoły, posiadanych licencji, 

• wizerunek w postaci fotografii, nagrań video dokumentujących imprezy sportowe i inne 
wydarzenia związane z działalnością Tczewskiego Centrum Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. 

6. Osobom, których dane są przetwarzane zgodnie z RODO przysługuje: 

• prawo dostępu do własnych danych osobowych, 

• prawo do żądania od administratora sprostowania, uzupełnienia, usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania własnych danych osobowych, a także wniesienia sprzeciwu 
wobec takiego przetwarzania - w sytuacjach przewidzianych prawem, 

• prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie własnych danych osobowych  w dowolnym 
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 
postawie zgody przed jej cofnięciem,  

• prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza 
przepisy RODO. 

7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów 
przetwarzania, nie dłużej jednak niż do czasu złożenia oświadczenia woli o cofnięciu zgody. 

8. Przy przetwarzaniu danych osobowych w trybie RODO nie występuje zautomatyzowane 
podejmowanie decyzji, w tym profilowanie. 

 
 

http://tcsir.pl/

