
 

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji Bochnia sp. z o.o.. 

Z Administratorem można się kontaktować pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej pod adresem: Proszówki 

365, 32-700 Proszówki oraz poprzez email: b.kaszewska@gosirbochnia.pl lub telefonicznie pod numerem 

telefonu: 14 611 04 45. 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisząc na adres 

siedziby Administratora lub poprzez email: iod@iods.pl. 

3. Dane będą przetwarzane w celu umożliwienia korzystania z Kulkowa w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji 

Sp. z o.o., na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO w związku z Regulaminem korzystania z Kulkowa 

w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji.  

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz jeżeli nie poda nam Pani/Pan danych osobowych, które 

uznamy za konieczne, wówczas nie będziemy mogli podjąć działań na Pani/Pana żądanie czy świadczyć na 

Pani/Pana rzecz usług.  

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą tylko podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa. 

Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie 

Administratora np. dostawcom usług informatycznych, podmiotom świadczącym usługi księgowe, prawne 

i doradcze i innym podmiotom przetwarzającym dane w celu określonym przez Administratora – przy czym 

takie podmioty przetwarzają dane wyłącznie na podstawie umowy z Administratorem. 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji usługi, a następnie dla celów 

ewentualnego ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – przez okres 3 lat od 

zakończenia realizacji usług, a w przypadku toczącego się postępowania do czasu jego prawomocnego 

zakończenia oraz do czasu przedawnienia roszczeń. 

7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych posiada Pani/Pan prawo do dostępu do treści swoich danych 

osobowych, otrzymania kopii danych osobowych, sprostowania danych osobowych, usunięcia danych 

osobowych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, przenoszenia danych osobowych, sprzeciwu 

wobec przetwarzania danych osobowych, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym 

momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem – jeżeli 

przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej nam zgody – w przypadkach i na warunkach określonych 

w RODO. Prawa wymienione powyżej można zrealizować poprzez kontakt z Administratorem lub Inspektorem 

Ochrony Danych.  

8. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione 

jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora niezgodnie z przepisami RODO. 

9. Na podstawie Pani/Pana danych osobowych nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany, w tym 

w formie profilowania. 

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do organizacji międzynarodowych, jednakże mogą być 

przekazywane do państw trzecich (m.in. USA) poprzez korzystanie przez Administratora z narzędzi firm 

mających siedziby lub oddziały poza UE. 
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