KLAUZULA INFORMACYJNA
dot. zawodów sportowych OSP organizowanych przez KP PSP w Otwocku
Informacje z zakresu ochrony danych osobowych przekazywane s zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2
ogólnego rozporz dzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 zwanego dalej Rozporz dzeniem.
1. Administratorem przetwarzaj cym Pani/Pana dane osobowe jest Komendant Powiatowy
PSP w Otwocku, z siedzib w Otwocku, ul. Mieszka I 13/15.
2. W Komendzie Powiatowej Pa stwowej Stra y Po arnej w Otwocku wyznaczony zosta
Inspektor Ochrony Danych – p. Mariusz Mucha (kontakt pod adresem e-mail:
ochrona.danych@mazowsze.straz.pl).
3. Pani/Pana dane osobowe b
przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a)
Rozporz dzenia - w celu organizacji, przeprowadzenia i dokumentowania zwodów OSP
powiatu otwockiego.
4. Odbiorc Pani/Pana danych osobowych s podmioty na podstawie przepisów prawa tj.
ustawy o Pa stwowej stra y Po arnej i ustawy o ochronie przeciwpo arowej.
5. Dane osobowe przechowywane b
zgodnie z okresami przyj tymi w zarz dzeniu nr 21
Ministra Spraw Wewn trznych z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej
i jednolitego rzeczowego wykazu akt dla Pa stwowej Stra y Po arnej (Dz. Urz dowy MSW z
2013 r. poz. 2007).
6. Posiada Pani/Pan prawo
dania dost pu do tre ci swoich danych, prawo ich
sprostowania, usuni cia, a tak e ograniczenia przetwarzania. Posiada Pani/Pan prawo
wniesienia skargi do organu nadzorczego z zakresu ochrony danych osobowych, e
przetwarzanie narusza zapisy Rozporz dzenia.
7. Pani/Pana dane osobowe nie b
mi dzynarodowych.

przekazywane do pa stwa trzeciego lub organizacji

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencj ich niepodania b dzie brak
mo liwo ci udzia u w zawodach.
9. Przetwarzanie podanych przez Pani /Pana danych osobowych nie b dzie podlega o
zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22
ust. 1 i 4 Rozporz dzenia.

