
 
 
 
 
               Załącznik nr 2 
                                                                                                          do Ogłoszenia o sprzedaży, zbędnych składników               
                                                                                                          majątku ruchomego                           
  

                                                                                                    
 

Klauzula Informacyjna 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w 
Dzielnicy Bemowo, ul. Oławska 3a, 01-494 Warszawa; 

2. W celu uzyskania informacji, na temat przetwarzanych danych osobowych, można skontaktować 
się pod adresem e-mail: sekretariat@osirbemowo.pl; 

3. Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań wynikających z 
zawartej umowy udostępnienia bazy sportowej. Przetwarzanie danych odbywa się  na podstawie 
dobrowolnej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a) 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 (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1), zwanego dalej 
Rozporządzeniem o ochronie danych.  

4. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów 
określonych w pkt. 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy 
powszechnie obowiązującego prawa. 

5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Państwu prawo do: 

− dostępu do treści danych,  

− żądania sprostowania danych,  

− żądania usunięcia danych,  

− ograniczenia ich przetwarzania, 

− przenoszenia danych, 

− prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.  
6. Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma 

wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia na 
adres e-mail: sekretariat@osribemowo.pl lub przesłanie w formie listownej na adres OSiR 
Bemowo, ul. Oławska 3a; 01-494 Warszawa. 

7. Podanie  przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji zadań 
związanych z przeprowadzeniem procesu nabycia składników majątku ruchomego 
przeznaczonego do sprzedaży. 

8. W przypadku uznania, że przetwarzanie podanych danych osobowych narusza przepisy 
Rozporządzenia o ochronie danych mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych (PUODO). 
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