
KLAUZULA INFORMACYJNA WIZERUNEK ZAWODNIKÓW  

ŻOLIBORSKIEJ SZKOŁY FOOTBALLU 

Zgodnie z Rozporządzeniem 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 informuję, iż: 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy  

w Dzielnicy Żoliborz  z siedzibą przy ul. Potockiej 1, 01 – 652 Warszawa (nr tel.: 22 832 46 00, adres 

e-mail: sekretariat@osir-zoliborz.waw.pl. 

2. Ośrodek Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz wyznaczony został Inspektor 

Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod numerem adresem e-mail: ido@osir-

zoliborz.waw.pl lub poczty tradycyjnej przesyłając na adres Administratora. 

3. Celem przetwarzania jest przekazywanie i dokumentowanie ważnych wydarzeń z życia OSIR , w tym 

Żoliborskiej Szkoły Footballu (dalej ŻSF). oraz w celu kontaktu z pracownikiem OSIR. Przetwarzanie 

danych odbywa się w oparciu o dobrowolnie wyrażoną zgodę. Zgoda może być wycofana  

 w dowolnym  momencie,  bez  wpływu  na  przetwarzanie,  które  miało miejsce przed jej cofnięciem. 

Dane będą mogły być również przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego  

w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi; 

(art. 6 ust. 1 lit. e RODO) 

4. Dane osobowe będą przetwarzane tylko przez upoważnionych pracowników ADO oraz podmiotów 

współpracujących na podstawie umów z Administratorem zachowaniem zasad RODO. 

5. Twoje  dane  zostaną udostępnione  innym  odbiorcom  w  związku  z  publikacją danych  

 w materiałach promocyjnych oraz social mediach Administratora (w tym na portalach 

społecznościowych Facebook, Twitter, Instagram, YouTube), stronie internetowej Administratora. 

Odbiorcą Twoich danych będzie Facebook Ireland Limited Grand Canal Square, Dublin, Irlandia Dublin 

.W związku z przekazaniem danych do Facebook Ireland Twoje dane mogą być udostępniane partnerom 

Facebooka, w tym transferowane do USA na podstawie zatwierdzonych przez  Komisję Europejską 

standardowych  klauzul  umownych.  Informacje  o  zasadach przetwarzania  danych  oraz  możliwości  

skorzystania  z  praw  przysługujących  na  mocy przepisów RODO zostały wskazane  

w „Zasadach dotyczących danych”: https://www.facebook.com/privacy/explanation 

6. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania zgody. 

7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo żądania od Administratora dostępu do powierzonych danych, ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także wniesienia sprzeciwu wobec ich 

przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. 

8. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Skorzystanie  

z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania 

zgody. 

9. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)  

10. Podanie powyższych danych osobowych jest dobrowolne. Ich niepodanie lub niewyrażenie zgody na 

ich przetwarzanie, nie pozwoli na umieszczanie zdjęć z wizerunkiem na profilu Facebook ŻŚF celem 

przekazywania i dokumentowania ważnych wydarzeń z życia ŻŚF. 

11. Dane osobowe nie są i nie będą automatycznie przetwarzane ani profilowane. 

12. Z uprawnień opisanych w pkt. 8 i 9 osoba, której dane dotyczą może skorzystać poprzez złożenie 

dyspozycji odpowiedniego żądania na piśmie w siedzibie Administratora lub elektroniczne na adres 

wskazany w pkt. 1 klauzuli.  

 

https://www.facebook.com/privacy/explanation

