
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Na podstawie  art.  13  ust.  1  i  2  Rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE)
2016/679  z  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 (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO”
informuję, że:
1) Administratorem Państwa danych jest Chełmski Park Wodny i Targowska Miejskie
Sp. z o.o. w Chełmie (adres: Lubelska 133 A, 22-100 Chełm, tel. 82 570 79 03).
2) Administrator  wyznaczył  Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo
kontaktować  we  wszystkich  sprawach  dotyczących  przetwarzania  danych  osobowych  za
pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora. 
3) Państwa  dane  osobowe  będą  przetwarzane  w  celu  wstępnego  zapisu  na  zajęcia
nauki/doskonalenia  pływania  w  ramach  Akademii  Pływania  Chełmskiego Parku
Wodnego na podstawie art. 6 lit. a) ww. Rozporządzenia. Podanie przez Państwa danych jest
dobrowolne ale niezbędne do wstępnego zapisu na zajęcia. 
4) Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody na przetwarzania
danych osobowych z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach
szczególnych, w tym przepisów archiwalnych. 
5) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą
podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.
6) Państwa  dane  osobowych  nie  będą  przekazywane  poza  Europejski  Obszar
Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
7) W  związku  z  przetwarzaniem  Państwa  danych  osobowych,  przysługują  Państwu
następujące prawa:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do ich usunięcia;
d) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
e) prawo  wniesienia  skargi  do  Prezesa  Urzędu  Ochrony  Danych  Osobowych  
(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji,  gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych  narusza  przepisy  ogólnego  rozporządzenia  o  ochronie  danych  osobowych
(RODO);
8) Państwa dane zostaną przekazanie firmie TT Soft Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie,
która zajmuje się serwisem oprogramowania ESOK.


