Szanowni Państwo.
Z dniem 25 maja 2018 roku zmienił się stan prawny dotyczący OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH.
Zaczęło obowiązywać Rozporządzenie 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). Powszechnie nazywane RODO.
RODO zostało wprowadzone w trosce o bezpieczeństwo danych osobowych osób fizycznych. Nasze
dane są bowiem jedną z cenniejszych wartości, które niewątpliwie trzeba chronić. Każdemu z nas jest
ciężko wyobrazić sobie, jakie konsekwencje może nieść utrata tożsamości, skuteczna ochrona
danych osobowych pozwoli, aby ten scenariusz pozostał jedynie w sferze wyobraźni.
RODO wprowadza w życie wiele pojęć , które mogą okazać się niejasne. Aby wszystko było klarowne
przygotowaliśmy dla Państwa poniższe informacje.
Administratorem Państwa danych osobowych jest Bieruński Ośrodek Sportu i Rekreacji (dalej jako
BOSIR) przy ulicy Warszawskiej 270 w Bieruniu 43-155
Administrator - oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot,
który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych.
Dane osobowe - oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie
fizycznej, możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub
pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko,
numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych
czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub
społeczną tożsamość osoby fizycznej.
W praktyce Państwa dane osobowe przetwarzane są przez BOSIR w celach związanych z realizacją
statutowych zadań. Zakres podawanych danych i precyzyjne określenie podstawy przetwarzania
znajdziecie Państwo w regulaminach przedsięwzięć, którymi jesteście zainteresowani.
Odbiorcami Państwa danych są podmioty i organy do tego uprawnione na mocy przepisów prawa
oraz współpracujące z nami firmy, które w ramach realizacji umów pomagają nam utrzymać ciągłość
działania, a zgodnie z art. 28 RODO zawarły z nami umowę powierzenia przetwarzania danych
osobowych. Firmy te są zobowiązane do troski o bezpieczeństwo Państwa danych w stopniu nie
mniejszym niż my. Nie mogą przetwarzać ich na własny użytek, dlatego nie muszą się Państwo
obawiać niechcianych ofert, maili i nachalnych telefonów.
Odbiorca - oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, któremu
ujawnia się dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią.

Przetwarzanie - oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub
zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak
zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub
modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie,
rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie,
usuwanie lub niszczenie.
RODO jednoznacznie określa warunki, w jakich przetwarzanie danych może zostać uznane za zgodne
z prawem. Oznacza to, że każdy proces przetwarzania danych musi opierać się na co najmniej jednej
podstawie prawnej, wskazanej w RODO:
a) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym
lub większej liczbie określonych celów;
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;
c) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
d) przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub
innej osoby fizycznej;
e) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub
w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi
f) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów
realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których
nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby,
której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której
dane dotyczą, jest dzieckiem. JEDNAK BOSIR JEST INSTYTUCJĄ PUBLICZNĄ I NIE MOŻE POWOŁYWAĆ
SIĘ NA TĘ PRZESŁANKĘ.
Każde przedsięwzięcie BOSIR ma utworzony regulamin. Wzięcie udziału wymaga jego akceptacji, więc
jest formą zawarcia umowy. Dlatego w większości przypadków Państwa dane będą przetwarzane na
podstawie litery B wymienionej wyżej. Dodatkowo każdy regulamin będzie wyczerpująco regulował
OCHRONĘ DANYCH OSOBOWYCH.
W niektórych przypadkach BOSIR może prosić Państwa na wyrażenie zgody na przetwarzanie danych
osobowych. Mogą Państwo prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie
wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
wycofaniem. Będą Państwo o tym informowani, zanim wyrazicie zgodę. Wycofanie zgody musi być
równie łatwe jak jej wyrażenie.
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – oznacza okazanie woli osoby, której dane dotyczą,
którego treścią jest przyzwolenie na przetwarzanie danych osobowych. Udzielenie zgody powinno

być dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne i celowe. Zgody nie mogą być zbierane
na zapas.
Bieruński Ośrodek Sportu i Rekreacji powołał INSPEKTORA OCHRONY DANYCH, mogą się z nim
Państwo skontaktować pod adresem e-mail: iod@bosir.bierun.pl
Państwa dane w większości przypadków będą przez nas przetwarzane przez 3 miesiące po
zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zostały pozyskane, chyba, że okres ten powinien być
dłuższy, w związku z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
Rodo znacznie powiększyło katalog praw osób, których dane dotyczą. W związku z przetwarzaniem
przez BOK danych osobowych, przysługuje Państwu:


prawo dostępu do danych osobowych – w każdej chwili mogą się Państwo zwrócić do nas
o wgląd w swoje dane



prawo do sprostowania danych osobowych- mogą Państwo nanosić zmiany na wcześniej
podane informacje



prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym) – mogą Państwo zwrócić
się do nas z żądaniem usunięcia swoich danych i tym samym zaprzestania przetwarzania.
Warto jednak pamiętać, że w przypadku wielu przedsięwzięć BOSIR, skorzystanie z tego
prawa uniemożliwi dalsze branie udziału.



prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych – jeżeli uznają Państwo, że Wasze
dane przetwarzane są w zbyt szerokim zakresie, mają Państwo prawo do ograniczenia.



prawo do przenoszenia danych do innego administratora- W relacji z BOSIR, to prawo raczej
nie będzie miało zastosowania, jednak warto znać jego istotę. Otóż najlepszym przykładem
będzie sytuacja w której zmieniamy operatora sieci komórkowej i upoważniamy go do
pozyskania danych od obecnej sieci.



prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w tym profilowania, oraz na
potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania – jeżeli uznają Państwo, że BOSIR
przetwarza dane w sposób wykraczający ponad cel określony w chwili podania danych, mogą
Państwo złożyć sprzeciw, na który Administrator będzie musiał odpowiedzieć



prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy BOSIR będzie przetwarzał Państwa dane
osobowe w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
wycofaniem,



prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają
Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy obowiązującego prawa.

Aby skorzystać ze swoich praw lub uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt z Administratorem.
BOSIR nie profiluje Państwa danych oraz nie przetwarza ich w sposób umożliwiający
zautomatyzowane podejmowanie decyzji.

RODO nie pozwala na wieczyste przetwarzanie i przechowywanie danych, dlatego każdy
administrator musi poinformować Państwa o okresie przechowywania danych. W BOSIR podział
okresu przetwarzania jest następujący:
1) Przedsięwzięcia w których biorą Państwo udział: dane są przetwarzane do czasu rozliczenia
imprezy lub 3 miesiące po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zostały uzyskane
2) Dane przetwarzane w skutek nabycia oferowanych przez BOSIR produktów: okres niezbędny
do udokumentowania sprzedaży organom podatkowym, jednak nie dłużej niż 5 lat liczonych
od końca roku kalendarzowego, w którym zostały uzyskane
3) Dane znajdujące się na zgodach do różnych celów ( zgoda na udział, na przetwarzanie
wizerunku, na wyjazd): 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zostały uzyskane
w celach dowodowych
4) Dane laureatów konkursów:
a) Przy pokwitowaniu odbioru nagrody: : okres niezbędny do udokumentowania sprzedaży
organom podatkowym, jednak nie dłużej niż 5 lat liczonych od końca roku
kalendarzowego, w którym zostały uzyskane
b) Przy publikacji wizerunku i/lub listy zwycięzców w mediach , na podstawie zgody.
5) Przetwarzanie wizerunku w mediach, tj. publikacja zdjęć dokumentujących przedsięwzięcia
BOSIR odbywa się na podstawie zgody.
Podanie swoich danych Bieruńskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji jest dobrowolne. Muszą jednak
Państwo pamiętać, że odmowa przekazania nam danych wiązać się będzie z brakiem możliwości
wzięcia udziału w danym przedsięwzięciu.

