
 

Załącznik nr 2 do wniosku  

o korzystanie z biletu specjalnego 

 
Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 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, s. 1) zwanego dalej RODO, 
informujemy iż: 
 

a. Administratorem Pani/Pana danych osobowych i osób korzystających z biletu specjalnego są 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olkuszu przy ul. Wiejskiej 1a, tel. 32 649 44 90, e-mail: 

mosir@mosir.olkusz.pl oraz Urząd Miasta i Gminy Olkusz przy ul. Rynek 1. Z Inspektorem 

Ochrony Danych MOSiR w Olkuszu można skontaktować się pod nr  tel. 32 649 44 90 lub 

drogą elektroniczną pod adresem: mosir@mosir.olkusz.pl lub korespondencyjnie pod 

adresem ul. Wiejska 1a, 32-300 Olkusz. Z Inspektorem Ochrony Danych UMiG w Olkuszu 

można skontaktować się pod nr  tel. 32 626 02 09 lub drogą elektroniczną pod adresem: 

j.cieslik@umig.olkusz.pl. 

b. Pani/Pana dane i osób korzystających z biletu specjalnego będą wykorzystane wyłącznie w 

celu ubiegania się o zgodę na korzystanie z biletu specjalnego uprawniającego do 

jednorazowego wstępu na Kompleks Basenowo - Rekreacyjny OSW „Czarna Góra” ul. 29 

Listopada 12 B w Olkuszu. 

c. Podstawa prawna do przetwarzania Pani/Pana danych i osób korzystających z biletu 

specjalnego to art. 6 ust. 1 lit. b (RODO). 

d. Pani/Pana dane i osób korzystających z biletu specjalnego będą przetwarzane przez okres: 

a. niezbędny do przyznania zgody na korzystanie z biletu specjalnego,  

b. archiwizacji. 

e. Dane nie będą udostępnione innym podmiotom. 

f. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści dotyczących swoich danych i ich poprawiania 

lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania lub 

do ich usunięcia, o ile pozwalają na to przepisy prawa. 

g. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Dane kontaktowe: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) ul. Stawki 2, 

00-193 Warszawa, telefon: 22 860 70 86. 

h. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niepodanie danych uniemożliwi 

skorzystanie z biletu specjalnego. 
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