
 

 
 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG 

PARKU WODNEGO  

 

 
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. 

 

Cele, podstawy prawne przetwarzania   

Będziemy przetwarzać Państwa dane w celu: 

- zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie parku wodnego oraz kontroli nad przestrzeganiem zasad 

naszych Regulaminów (art. 6 ust. 1 lit. e RODO w zw. z  ustawą z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób 

przebywających na obszarach wodnych), 

- ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej (art. 6 ust. 1 lit. d RODO), w tym osoby, 

która jest fizycznie lub prawnie niezdolna do wyrażenia zgody (art. 9 ust. 2 lit. c RODO), 

- monitoringu potencjalnych zagrożeń związanych z rozprzestrzenianiem się SARS-CoV-2 i podejmowania działań 

prewencyjnych w zw. z ustawą z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi 

oraz aktami wykonawczymi do ww. ustawy, 

- dochodzenia, ustalenia lub obrony przed roszczeniami (art. 9 ust. 2 lit. f RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. e RODO w zw.  

z  ustawą z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny oraz ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny). 

 

Okres przechowywania 

Dane osobowe będą przetwarzane do momentu wygaśnięcia obowiązku ich przechowywania wynikającego z przepisów prawa. 

  

Odbiorcy danych  

Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane firmom prawniczym, ubezpieczeniowym, osobom upoważnionym  

oraz instytucjom określonym przez przepisy prawa.   

 

Prawa osób, których dane dotyczą   

Zgodnie z RODO, przysługuje Państwu prawo do: 

- dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii 

- sprostowania (poprawiania) swoich danych 

- usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania (jeżeli zachodzą przesłanki wynikające z art. 17 oraz 18 RODO). 

Mają Państwo także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.  Po wniesieniu sprzeciwu – przestaniemy 

przetwarzać Państwa dane, chyba że będziemy w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są 

nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub Państwa dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, 

dochodzenia lub obrony roszczeń. 

Aby skorzystać z wymienionych praw prosimy o poinformowanie, które z nich i w jakim zakresie mamy zastosować pod 

adresem e-mail: 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). 

          

Informacja o dobrowolności/obowiązku podania danych  

Podanie danych wynika z przepisów prawa. 

 

          

 

 

 

 

Strzyżów, 05.03.2021r.  

mailto:administracja@cstr.pl
mailto:iodo@cstr.pl

