
KLAUZULA ZGODY 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Baseny Miejskie „Termy Jakuba” 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w Oławie przy ul. 1 Maja 33a, 55-200 Oława, dla potrzeb 

organizacji i przeprowadzenia półkolonii  na podstawie art. 6 ust. 1 litera a) rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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 (dalej: RODO). 

 

……………………………………….. 

                                                                                                                                         (czytelny podpis)    

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Na podstawie ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679, informujemy, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka Baseny Miejskie „Termy Jakuba” Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością, z siedzibą w Oławie, przy ul. 1 Maja 33a, 55-200 Oława, a kontakt z przedstawicielem Administratora 

możliwy jest za pomocą formularza kontaktowego na stronie www.termyjakuba.olawa.pl 

2. W Spółce został ustanowiony Inspektor Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pod adresem: 

biuro@termyjakuba.olawa.pl. 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 litera a) RODO w celu uczestnictwa w zawodach 

sportowych. 

4. Zakres Pani/Pana danych, które podlegają lub mogą podlegać przetwarzaniu obejmuje: 

(numer telefonu, e-mail). 

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: (1) pracownicy Baseny Miejskie „Termy Jakuba” Spółka z 

ograniczoną odpowiedzialnością (2) media społecznościowe, w szczególności Facebook oraz witryna internetowa Spółki 

oraz osoby mające do nich dostęp. 

6. Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych będzie ustalany z zastosowaniem następujących kryteriów: 

bezterminowo, do czasu odwołania zgody); 

ędą przechowywane do chwili przedawnienia 

roszczeń (odpowiednio – Pani/Pana lub administratora); 

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

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 

momencie poprzez kontakt mailowy  ( e-mail biuro@termyjakuba.olawa.pl). Rozumiem, że przy cofnięciu zgody może być 

niezbędna weryfikacja mojej tożsamości i że cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem tego przetwarzania, 

którego dokonano przed jej cofnięciem.  

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w razie uznania, że przetwarzanie 

narusza przepisy RODO (tj. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.). 


