
 
Formularz- Karta sezonowa na korty tenisowe 

 

*login będzie wykorzystywany do utworzenia konta do systemu rezerwacji na stronie www.cstr.pl. Hasło będzie wygenerowane i 
wysyłane smsem lub e-mailowo. 

Dane kontaktowe posiadacza Karty 

Imię  

Nazwisko  

Telefon 
komórkowy    

Adres e-mail  

Nazwa loginu*  

Numer paragonu lub 
faktury zakupu karty  

Czytelny 
podpis  

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 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 - dalej „RODO”) informujemy, że:  

Administratorem Państwa danych osobowych jest Centrum Sportu Turystyki i Rekreacji w Strzyżowie z siedzibą pod adresem ul. Polna 1, 

38-100 Strzyżów, NIP 8191562982 - reprezentowane przez Dyrektora Wiesława Chlipałę (tel. 17 276 85 60, e-mail: administracja@cstr.pl). 

Dane Inspektora ochrony danych – Iwona Rokita, e-mail: iodo@cstr.pl. 

Przetwarzamy Państwa dane zawarte w Formularzu w celu założenia i obsługi KARTY SEZONOWEJ NA KORTY TENISOWE. Podstawą 

prawną przetwarzania danych jest Państwa dobrowolna zgoda wyrażona w formie wyraźnego działania potwierdzającego, polegającego na 

wypełnieniu i dostarczeniu nam Formularza (art. 6 ust. 1 lit. a RODO w zw.  

z art. 4 pkt 11 RODO). Wyrażoną zgodę można cofnąć w każdym momencie bez podawania przyczyny, lecz jej cofnięcie może uniemożliwić 

zrealizowanie ww. celu. 

Dane osobowe zawarte we wniosku przechowywane będą do momentu cofnięcia zgody, jednakże nie krócej niż przez 3 lata od końca roku, w 

którym je zebrano - w celach archiwizacyjnych, wynikających z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r.  

o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.  

 

Dane osobowe mogą zostać ujawnione podmiotom współpracującym z nami na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych 

w celu realizacji określonych zadań i usług – w szczególności w zakresie hostingu, obsługi IT czy obsługi prawnej. Dane mogą także zostać 

przekazane osobom upoważnionym oraz instytucjom określonym przez przepisy prawa. 

 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwi nam założenie oraz obsługę karty sezonowej. 

 

Przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, otrzymania ich kopii, prawo do ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania – na zasadach określonych w RODO.  

Aby skorzystać z wymienionych praw prosimy o poinformowanie, które z nich i w jakim zakresie mamy zastosować pod adresem: iodo@cstr.pl. 

Przysługuje Państwu również prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (kontakt - ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, 

e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl; tel. 22 531 03 00) jeżeli uznacie, że dane przetwarzane są niezgodnie z RODO.  

Decyzje w Państwa sprawie nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. 

  

Oświadczam, że zapoznałam/-em się z powyższą informacją o przetwarzaniu moich 

danych osobowych. 

 

……………………………………….  
 (data i podpis)                            

 

http://www.cstr.pl/
mailto:administracja@cstr.pl
mailto:iodo@cstr.pl

