
Kalisz dnia 17.02.2021r. 

 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych 

w związku z korzystaniem z poczty elektronicznej 

 

 Z uwagi na przepisy, które weszły w życie z dniem 25.05.2018r. na podstawie 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016r. 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) zwanego dalej: 

"RODO" w myśl art. 13 ust. 1 RODO uprzejmie informujemy że: 

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku wykorzystaniem 

poczty elektronicznej na potrzeby realizacji bieżących spraw jest Ośrodek Sportu, 

Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu ul. Łódzka 19-29, 62-800 Kalisz. 

2. W celu zapewnienia ochrony danych osobowych przetwarzanych przez 

Administratora został powołany inspektor ochrony danych, z którym można 

skontaktować się drogą elektroniczną: adamlyskawka@interia.pl 

3. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji zadań statutowych 

wynikających z przepisów prawa w myśl art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.  

W innych przypadkach, na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO, w celu realizacji 

postanowień umowy zawartej pomiędzy Administratorem a osobą, której dane 

dotyczą.  

4. Dane osobowe są udostępniane tylko i wyłącznie osobom i podmiotom, z którymi 

Administrator zawarł stosowną umowę powierzenia przetwarzania danych lub osoby 

te są upoważnione do przetwarzania tych danych z racji pełnionych obowiązków  

w placówce. Ponadto Administrator w ramach realizacji czynności przetwarzania 

danych osobowych, bez względu na cel przetwarzania, jest uprawniony do ujawniania 

przetwarzanych danych organom publicznym w odniesieniu do prowadzonych przez 

nie czynności i postępowań.  

5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.  
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6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla 

jakiego zostały zebrane a następnie w celach archiwalnych niezbędnych do realizacji 

obowiązków wynikających z przepisów: 

a) Ustawy z dnia 13 grudnia 2019 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 164, z późn. zm.). 

b) Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie 

klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów 

archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji 

niearchiwalnej (Dz. U. 2019 poz. 246). 

c) Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie 

instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji  

w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. 2011 Nr 

14, poz. 67). 

7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami osoba, której dane dotyczą ma prawo do 

żądania od Administratora dostępu do swoich danych, sprostowania danych, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia danych. Jeśli przetwarzanie 

odbywa się na podstawie zgody osoba, której dane dotyczą ma prawo do jej cofnięcia 

w dowolnym momencie. Powyższe uprawnienia mogą być realizowane poprzez 

kontakt z Administratorem w jego siedzibie lub drogą elektroniczną na adres: 

sekretariat@osir.kalisz.pl. 

8. Jeśli osoba której dane są przetwarzanie przez Administratora uzna, że odbywa się to 

niezgodnie z przepisami RODO ma prawo do wniesienia skargi do organu 

nadzorczego, którym jest 

Urząd Ochrony Danych Osobowych 

ul. Stawki 2  

00-193 Warszawa 

9. Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu prowadzi przetwarzanie danych 

osobowych na podstawie stosownych przepisów prawa i w minimalnym zakresie 

niezbędnym do realizacji ciążącego na Administratorze obowiązku prawnego 

wynikającego z przepisów: 



a) Art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności 

podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. 2020 poz. 346) 

b) Art. 2 ust. 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną 

(Dz. U. 2019 poz. 123) 

Odmowa podania danych osobowych przewidzianych przepisami prawa będzie 

skutkować brakiem możliwości korzystania z usług za pośrednictwem poczty 

elektronicznej. 

10.  Dane osobowe nie są przetwarzane w celu automatycznego podejmowania decyzji  

w tym profilowania. 

 

 Mirosław Przybyła 

dyrektor 

Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu 

 


