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KLAUZULA INFORMACYJNA  
SKIEROWANA DO KONTRAHENTÓW W CELU REALIZACJI UMOWY 

 
 
Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest Krakowski Szkolny Ośrodek 
Sportowy im. Szarych Szeregów, z siedzibą al. Powstania Warszawskiego 6, 31-541 Kraków  
w Krakowie i są one podawane w celu zawarcia lub wykonania umowy, której będziecie lub jesteście 
stroną. 
 
Informujemy, że: 

1. Mają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do Swoich danych osobowych, ich 
sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.  

2. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa,  
w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym  
i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r.  
w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji  
w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych 

3. Państwa dane będą przetwarzane do chwili realizacji celu, a następnie przechowywane  
w składnicy akt KSOS przez okres 5 lat  

4. Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

5. Podanie danych osobowych jest wymogiem umownym i ma charakter obowiązkowy. 
6. Konsekwencją niepodania danych jest  brak możliwości wykonania umowy oraz brak 

możliwości podjęcia działań przed zawarciem umowy, której możecie być stroną. 
7. Administrator nie przewiduje profilowania na podstawie Państwa danych osobowych. 
8. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) 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. przetwarzanie Państwa danych 
jest niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy oraz wykonania umowy, której 
będziecie lub jesteście stroną. 

 
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: adres e-mail: inspektor4@mjo.krakow.pl 
 
 
 
   

 

 
 

 


