
KLAUZULA INFORMACYJNA RODO 

Zgodnie z art. 13 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 (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL), a także Ustawy z dnia 
10 maja 2018 o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 r. poz. 1000) informujemy, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Łódzki Szkolny Związek Sportowy 
z siedzibą w Łodzi,  90-542 Łódź, ul. Żeromskiego 115, tel. 42 630 73 45, mail: 
lszs@lszs.pl 

2. Łódzki Szkolny Związek Sportowy nie posiada Inspektora Ochrony Danych. 
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego 

rozporządzenie j/w o ochronie danych w celu realizacji zadań statutowych w tym 
organizacji szkolnego współzawodnictwa sportowego na terenie województwa 
łódzkiego.  

4. Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych stanowią: Rozporządzenie 
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, zwanym 
dalej ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO) - osoba, której 
dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub 
większej liczbie określonych celów; - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia 
obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;  

5. Pani/Pana dane mogą być udostępnione innym podmiotom upoważnionym na 
podstawie przepisów prawa. 

6. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być instytucje wspierające działania statutowe ŁSZS 
w tym Urząd Marszałkowski w Łodzi,  

7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wypełnienia obowiązku 
prawnego Administratora wynikającego z przepisów prawa bądź, gdy dane osobowe 
przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej 
odwołania.  

8. Łódzki Szkolny Związek Sportowy w Łodzi nie będzie przekazywał Pani/Pana danych 
osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.  

9. Posiada Pan/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych, ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu 
wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i prawo do cofnięcia zgody 
w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem)  

10. Pani/Panu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa 
Urzędu Ochrony Danych. 

11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w zakresie 
wymaganym przez administratora skutkuje brakiem możliwości zawierania umów 
związanych z organizacją zawodów organizowanych przez ŁSZS. 

12. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany 
 
UWAGA! 
Administratorem danych zbieranych w Systemie Rejestracji Szkół jest Szkolny Związek 
Sportowy z siedzibą w Warszawie. 


