
KLAZULA INFORMACYJNA 

W związku z art. 13  ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016r. 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), dalej zwane RODO, 

informuję, że: 

1. administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Leszna z siedzibą przy ulicy 

Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno, tel. 65 529 81 00, email: um@leszno.pl. 

2. administrator wyznaczył Inspektora Danych osobowych, z który można się 

kontaktować poprzez email: iod@leszno.pl. 

3. Pani/Pana dane przetwarzane będą w celu związanym z organizacją i 

przeprowadzeniem XVII Spływu Konwaliowym Szlakiem Kajakowym i jego promocją, 

w tym publikacją wizerunku w oparciu o wyrażoną zgodę na przetwarzanie danych, co 

wyczerpuje legalne przesłanki przetwarzania opisane w art. 6 ust. 1 lit. a RODO.  

4. Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym na podstawie 

przepisów prawa oraz powierzone innym podmiotom w celu ubezpieczenia 

uczestników XVII Spływu Konwaliowym Szlakiem Kajakowym. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 

14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tekst jednolity Dz.U. z 

2020r. poz. 164).  

6. Pni/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu 

podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej.  

7. W przypadkach i na zasadach określonych w art. 15 – 20 RODO przysługuje Pani/Panu 

prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.   

8. W związku z wyrażona zgodą przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w 

dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest 

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.   

10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do 

udziału w XVII Spływie Konwaliowym Szlakiem Kajakowym.  
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