MOS WOLA Warszawa
http://moswola.pl/mos/o-nas/rodo/11361,Ochrona-Danych-Osobowych.html
2021-02-27, 11:23

Ochrona Danych Osobowych
Pliki do pobrania

RODO
Szanowni Państwo,
Od 25 maja 2018 r. wszystkie podmioty przetwarzające dane
osobowe, zobowiązane są do stosowania 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 (Rozporządzenie ogólne o ochronie
danych, zwane dalej: RODO).
Ponieważ bezpieczeństwo danych osobowych jest dla nas
priorytetem, zaktualizowaliśmy nasze zapisy o ochronie
danych osobowych w celu dostosowania ich do RODO, aby
móc w pełni chronić Państwa, wykorzystywać dane
wyłącznie we właściwy sposób oraz zapewnić im możliwość
dalszego korzystania z naszych usług na takich samych
zasadach jak dotychczas.
Szczegółowe informacje na temat sposobu przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych oraz o prawach z tym
związanych znajdzie Pani/Pan w naszej Polityce Prywatności .
Bardzo zależy na tym, aby pozostać z Państwem w kontakcie
i móc nadal informować o prowadzonych przez nas
działaniach.
______________________________________________________________
_____________
Podstawowe informacje o ochronie danych osobowych
Administrator Danych: Międzyszkolny Ośrodek Sportowy nr 6
w Warszawie. Cel przetwarzania: Realizacja usług
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wynikających z Ustawy o Systemie Oświaty Podstawa
prawna przetwarzania: Zgoda zainteresowanej osoby.
Odbiorcy: Dane mogą być przekazywane wyłącznie
podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie
Administratora np. dostawcom usług IT. Odbiorcami danych
osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do
uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
lub na podstawie zawartej z Administratorem umowy, czyli
na wyraźnie zlecenie Administratora. Prawa: Użytkownik ma
prawo w każdej chwili skorzystać z prawa do dostępu do
swoich danych osobowych, żądać ich sprostowania, usunięcia
oraz wyrażenia sprzeciwu oraz innych praw ustawowych, a
także prawo do wycofania zgody na dalsze przetwarzania –
wysyłając stosowne powiadomienie na adres e-mail:
klub@moswola.pl
Inspektor Ochrony Danych

Jerzy Tręda
tel. 723-240-746
email: jtreda@dbfo-wola.waw.pl

