
Informacja

Na podstawie art. 13 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) (Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1) 
informuję że:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezes Zarządu Gminnego Centrum 
Sportu TRZEBNICA–ZDRÓJ Sp. z o.o., dane będą przetwarzane w Gminnym Centrum 
Sportu TRZEBNICA–ZDRÓJ Sp. z o.o., Leśna 5, 55-100 Trzebnica,  NIP: 915-178-18-56, 
REGON: 021548977

2) z Inspektorem Ochrony Danych może się Pani/Pan skontaktować pod adresem: 
iod@trzebnicazdroj.eu,

3) dane będą przetwarzane w celu zapewnienia przez Gminne Centrum Sportu TRZEBNICA–
ZDRÓJ Sp. z o.o. dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie dostępności 
architektonicznej, dostępności cyfrowej oraz dostępności informacyjno-komunikacyjnej,

4) przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 
administratorze, zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności 
osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1062 ze zm.) oraz art.18. 
ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji 
mobilnych podmiotów publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 848 ze zm.),

5) dane osobowe będą przekazywane podmiotom, którym Administrator Danych Osobowych 
powierzył przetwarzanie danych osobowych oraz podmiotom upoważnionym do tego na 
podstawie przepisów prawa,

6) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 5 lat, a po tym terminie zostaną 
zarchiwizowane zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym 
i archiwach (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 164 ze zm.),

7) przysługuje Pani/Panu prawo do :

a) żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania i 
ograniczenia przetwarzania,

b) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne,

9) niepodanie danych może uniemożliwić udzielenie odpowiedzi na złożony wniosek lub 
żądanie,

10) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w 
tym profilowaniu.
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