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INFORMACJA KRAKOWSKIEGO SZKOLNEGO OŚRODKA SPORTOWEGO DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH 
OSOBOWYCH DZIECI W CELU REALIZACJI ZAJĘĆ W RAMACH PROJEKTU BUDZETU OBYWATELSKIEGO MIASTA 

KRAKOWA pn. „ PIERWSZY KROK DO SPORTU – przedszkolaki na basenie” 
 
 

Administratorem danych osobowych dzieci biorących udział w projekcie „ PIERWSZY KROK DO SPORTU – 

przedszkolaki na basenie” jest Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy z siedziba w Krakowie przy al. Powstania 

Warszawskiego 6.  

 

 

Informujemy, że:  

 

1. Dane osobowe dzieci, administrator pozyskuje za pośrednictwem placówki, z którą KSOS zawarł 

porozumienie w sprawie uczestnictwa dzieci w projekcie.  

2. Nie podanie tych danych uniemożliwi uczestnictwo dziecka w zajęciach.  

3. Mają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich 

sprostowania lub ograniczenia przetwarzania,  

5. Oświadczenia indywidualne w związku z udziałem w lekcjach pływania będą przechowywane przez 

okres 3 lat, a następnie trwale zniszczone. Pozostałe dane będą przechowywane zgodnie z Ustawą  

o archiwizacji i archiwum.  

6. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.  

7. Administrator nie przewiduje profilowania na podstawie Twoich danych osobowych.  

8. Podstawą prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. e. 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. 

UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), tzn. dane będą przetwarzane na podstawie zadania realizowanego  
w interesie publicznym, czyli na podstawie zgody, która dotyczy udziału w projekcie.  

9. Odbiorcą danych osobowych jest Urząd Miasta Krakowa. 

 

 

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych KSOS – e-mail: inspektor4@mjo.krakow.pl 


