
KLAUZULA INFORMACYJNA  

 

Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016r.), dalej RODO, 

informuję, że:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdyńskie Centrum Sportu, zwane dalej: 

"Administratorem" z siedzibą w Gdyni (81-538) przy ul. Olimpijskiej 5/9. 

2. Może Pani/Pana skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego 

inspektora ochrony danych, pisząc na adres: iod@gdyniasport.pl.  

3. Dane będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody poprzez nawiązanie kontaktu - zgłoszenie 

osoby nominowanej do udziału w Gali Gdyńskiego Sportu 2019. 

4. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe; ich niepodanie będzie skutkowało niemożliwością 

zgłoszenia kandydata do udziału w Gali Gdyńskiego Sportu 2019. 

5. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego ani do organizacji 

międzynarodowych.  

6. Dane osobowe będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych 

osobowych na podstawie przepisów prawa oraz osobom i podmiotom zaangażowanym w 

przeprowadzenie Gali Gdyńskiego Sportu 2019.  

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, pod warunkiem, iż 

spełnienie żądania nie stoi w sprzeczności z RODO oraz innymi przepisami prawa. W przypadku gdy 

przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, przysługuje Państwu prawo do 

cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania z 

obowiązującym prawem, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do urzędu ds. Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, 

gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. 

9. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych 

decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania*. 

 

*Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na 

wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej,  w szczególności do analizy lub 

prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, 

zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się. 
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