
Kalisz dnia 09.02.2021r. 

 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych 

pracowników Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu 

 

 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 pracowników jest Ośrodek Sportu, Rehabilitacji 

i Rekreacji w Kaliszu, ul. Łódzka 19-29. 

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. Dane osobowe pracowników są przetwarzane w celu nawiązania stosunku pracy, 

prowadzenia ewidencji i rozliczeń pracowniczych wynikających z przepisów prawa  

w myśl art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit. b) 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.  

Ponadto w celu realizacji zadań związanych z działalnością promocyjną 

Administratora oraz udostępnianiem na oficjalnej stronie internetowej i profilach 

społecznościowych informacji o wydarzeniach w tym także publikacja wizerunku 

uczestników wydarzeń Administrator powołując się na art. 6 ust. 1 lit. a) RODO 

zwróci się z prośbą o wyrażenie zgody wskazując cel przetwarzania. 

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 
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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. W przypadku realizacji celu związanego z promocją placówki z wykorzystaniem 

firmowego konta na portalu społecznościowym z uwagi na lokalizację serwerów 

usługodawcy również poza EOG, zachodzi konieczność przekazywania danych 

osobowych do państwa trzeciego. W tym przypadku udostępnianie odbywa się  

w oparciu o zasady opisane pod adresem: https://www.facebook.com/about/privacy 

oraz zgodnie z regulaminem standardowych klauzul umownych dostępnych pod 

adresem: https://pl-pl.facebook.com/legal/terms/businesstools 

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) Ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 2020r. poz. 1320  

z późn. zm). Po 1.1.2019r. 10 lat [art. 94 pkt. 9b ustawy] 

c) 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). 

d) 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). 

e) Określonych pod adresem https://pl-pl.facebook.com/legal/terms dotyczących 

publikacji treści w ramach posiadanego profilu na portalu społecznościowym 

Facebook 

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

żądania od Administratora dostępu do swoich danych, sprostowania danych, 

https://www.facebook.com/about/privacy
https://pl-pl.facebook.com/legal/terms/businesstools
https://pl-pl.facebook.com/legal/terms


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 m.in. z przepisów: 

a) Ustawy z dnia 21 listopada 2008r. O pracownikach samorządowych (Dz. U. z 

2019r. poz. 1282z późn. zm.).  

b) Ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 2020r. poz. 1320 z późn. 

zm). 

c) Uchwały nr LVI /756//2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28.10.2010r. 

d) Ustawy z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych(Dz. U. 

z 2020 poz. 266) 

Odmowa podania danych osobowych przewidzianych przepisami prawa będzie 

skutkować brakiem możliwości zatrudnienia. Jeśli chodzi o przetwarzanie danych na 

podstawie zgody, w myśl art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, Administrator informuje, że 

decyzja odmowna odnośnie zgody na przetwarzanie danych będzie skutkować 

pominięciem informacji o uczestniku wydarzenia podczas publikacji danych na temat 

imprez, w których uczestnik brał udział. 

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

w tym profilowania. 



 Mirosław Przybyła 

 Dyrektor 

Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu 


