
Imię:                  Nazwisko: 
Adres:                  Nr Telefonu:  
 
Przystępuję do zajęć Gdyńskiego Poruszenia i oświadczam, że korzystam z usług zgodnie z regulaminem zajęć 
dostępnym na stronie www.gdyniasport.pl oraz stanowisku zapisów, z którym się zapoznałam/ łem i 
akceptuję. 
 

……………………………….. 
Data i czytelny podpis 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdyńskie Centrum Sportu, zwane dalej: 
"Administratorem" z siedzibą w Gdyni (kod pocztowy 81-538) przy ulicy Olimpijskiej 5/9.  

2. Może Pani/ Pan skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego inspektora 
ochrony danych, pisząc na adres: iod@gdyniasport.pl. 

3. Podane przez Panią/ Pana dane osobowe, tj.: imię, nazwisko, adres, numer telefonu, będą przetwarzane na 
podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, w celu wykonania umowy tj. rejestracji i udziału w zajęciach w ramach 
Gdyńskiego Poruszenia oraz w przypadku konieczności przekazania danych służbom sanitarno – 
epidemiologicznym (na podst. art. 6 ust. c) RODO). 

4. Pani/Pana dane będą przetwarzane nie dłużej niż jest to konieczne i będą usuwane w okresie do 2 miesięcy 
od dnia uczestnictwa w zajęciach. 

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty dostarczające rozwiązania techniczne i 
organizacyjne oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa 
(np.  Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Gdyni) i zawartych umów. 

6. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego ani do 
organizacji międzynarodowych.  

7. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana 
zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania*. 

8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu pod warunkiem, iż 
spełnienie żądania nie stoi w sprzeczności z RODO oraz innymi przepisami prawa.  

9. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora przysługuje Pani/Panu 
prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli uzna Pani/ Pan, iż przetwarzanie 
danych narusza przepisy RODO. 

10. Podanie danych osobowych jest niezbędnym warunkiem udziału w zajęciach w ramach Gdyńskiego 
Poruszenia. Niepodanie danych będzie skutkowało brakiem możliwości udziału w organizowanych zajęciach. 
 
*Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega 
na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej,  w 
szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji 
ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub 
przemieszczania się. 
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