
Klauzula informacyjna dla kontrahentów prowadzących działalność gospodarczą (CEiDG) 

Dane osobowe w Ośrodku Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Targówek są 

przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Unii Europejskiej (w szczególności  

z Rozporządzeniem 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 

zwanym dalej „RODO”/rozporządzenie) i aktualnie obowiązującą ustawą o ochronie danych 

osobowych, wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych oraz przepisami sektorowymi. 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych, jest Ośrodek Sportu i Rekreacji  

m.st. Warszawy w Dzielnicy Targówek w Warszawie (03-397), z siedzibą przy  

ul. Łabiszyńskiej 20 („Administrator”), reprezentowany przez Dyrektora. 

2. Administrator powołał Inspektora ochrony danych, z którym w sprawach związanych 

ze swoimi danymi osobowymi może Pani/Pan się skontaktować listownie mailowo 

ochrona.danych@osirtargowek.waw.pl bądź pisząc na adres pocztowy: Inspektor 

Ochrony Danych OSiR Targówek, ul. Łabiszyńska 20, 03-397 Warszawa.  

3. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia tzn. 

przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której Pani/Pan jest stroną lub 

do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy, art. 6 ust. 1 lit. c 

RODO, tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, który 

na nas ciąży takiego jak realizacja zadań czy obowiązek archiwizacyjny. 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą te podmioty, którym mamy 

obowiązek przekazywania ich na gruncie obowiązujących przepisów prawa, w tym 

Urząd Skarbowy, organy kontrolne, a także podmioty świadczące na naszą rzecz 

usługi na podstawie podpisanych umów. 

5. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w celu zawarcia umowy 

przysługuje Pani/Panu: prawa dostępu do danych, prawa do usunięcia danych, prawa 

do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do sprostowania danych, prawo 

sprzeciwu - korzystanie z uprawnień przysługujących osobie, której dane dotyczą, 

realizowane jest w oparciu o zasady i przepisy rozporządzenia, ustawy o ochronie 

danych osobowych, KPA oraz przepisów sektorowych. 

6. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych 

osobowych przez Administratora przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do 

Prezesa urzędu ochrony danych. Adres: Biuro Prezesa Urzędu ochrony danych, ul. 

Stawki 2, 00-193 Warszawa, telefon: 22 860 70 86. 

7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe w zakresie 

niezbędnym do zawarcia i realizacji umowy.  W przypadku, gdy przetwarzanie 

odbywa się na podstawie zgody, podanie danych osobowych jest dobrowolne. Zgodę 

można wycofać w każdym czasie, informując o tym Administratora pisemnie bądź 

mailowo na adresy wskazane powyżej. 

8. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą 

profilowane. 
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