
 
 

Miejskie Centrum Sportu w Ząbkach Sp. z o.o. ul. Słowackiego 21, 05-091 Ząbki  
 

 
 
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 

Informujemy, że Miejskie Centrum Sportu w Ząbkach przetwarza dane osobowe na zasadach określonych  w 

powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w szczególności określonych w rozporządzeniu 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 (dalej: „RODO”). Jeśli szukasz szczegółowych informacji na temat zasad 

przetwarzania danych osobowych Miejskie Centrum Sportu w Ząbkach przez skontaktuj się z nami.  
 
 

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA 
 

Administratorem danych jest Miejskie Centrum Sportu w Ząbkach z siedzibą w Ząbkach 05-091,                          

ul. Słowackiego 21 odpowiada za utrzymanie i rozwój rejestru.  
 

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA  
 

Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: anna.drozdzewska@mcszabki.pl 

lub pisemnie na adres siedziby administratora.  
 

DANE KONTAKTOWE – OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 
 

Pani/Pan może kontaktować się w sprawie swoich danych osobowych, przetwarzania danych osobowych oraz 

korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych poprzez e-mail: agnieszka.maciążek@mcszabki.pl  

 

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA 

 

Sprawy organizacyjne dotyczące I Maratonu Pływackiego „Noc jest z nami” organizowanego przez Miejskie 

Centrum Sportu w Ząbkach. 

 

 

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH 

 

Pani/Pana dane będą przetwarzane czasowo, tj. na potrzeby korespondencji zgodnie z „FORMULARZ 

ZGŁOSZENIOWY DLA UCZESTNIKA I MARATONU PŁYWACKIEGO „Noc jest z nami”. 

 

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH 

 

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania i usunięcia. 

 

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO 

 

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych 

osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia 

domniemanego naruszenia. 

 



Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) 

Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa 

Telefon: 22 531 03 00 

 

ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH 

 

Dane pochodzą od osób których dane dotyczą i zostały udostępnione celem nawiązania kontaktu oraz udziału 

w I Maratonie Pływackim „Noc jest z nami” organizowanym przez Miejskie Centrum Sportu w Ząbkach.  

 

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH 

 

Podanie danych osobowych było dobrowolne ale warunkowało możliwość podjęcia działań przez 

administratora danych. 
 


