
Tożsamość administratora 

Administratorem danych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olsztynie z siedzibą w Olsztynie 
(10-558) przy ul. Żołnierskiej 13a. 

Dane kontaktowe administratora 
Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email osir@osir.olsztyn.pl lub pisemnie 
na adres siedziby administratora. 

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych 

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan 
skontaktować poprzez email iod@osir.olsztyn.pl lub telefonicznie, nr tel. +48 519 566 631. 
Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących 
przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem 
danych. 

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania 

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu otrzymywania newsletterów Ośrodka Sportu i 
Rekreacji w Olsztynie.  
Wpisanie adresu e-mail i kliknięcie przycisku wyślij oznacza wyrażenie przez Panią / Pana 
zgody na wykorzystanie podanego adresu e-mail we wskazanym wyżej celu. 

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych 

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane żadnym innym odbiorcom ani grupom 
odbiorców. 

Okres przechowywania danych 

Dane będą przetwarzane do czasu wypisania się z newslettera. 

Prawa podmiotów danych 

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich 
sprostowania oraz usunięcia w dowolnym czasie. 

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 

Przysługuje Pani/Panu również 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: 22 860 70 86 

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych 

Podanie przez Panią/Pana adresu e-mail jest dobrowolne, ale niezbędne w celu otrzymywania 
najnowszych wiadomości i informacji zawartych w newsletterze. Wycofanie zgody na jego 
wykorzystanie jest jednoznaczne z brakiem możliwości otrzymywania dalszych newsletterów 
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Olsztynie. 
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