
 

 Ochrona Danych Osobowych  

dla Wolontariuszy 

Administrator Danych 
osobowych 

1. Administratorem danych osobowych jest  Fundacja Miasta Sportu, z siedzibą w Józefosławowie kod 
pocztowy 05-509 przy ul. Aleja Bzów 19/2 (adres korespondencyjny ul. Żwirki i Wigury 23, 84-230 Rumia) 
wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta Warszawy, Wydział nr 
XIV Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000549989, NIP 1231296610, REGON 361247896. 

Podstawa prawna 
przetwarzania danych 
osobowych 

1. Podstawę przetwarzania danych osobowych wolontariuszy stanowi art. 6 ust. 1 lit b) RODO – realizacja 
umowy (akceptacja Regulaminu i zgłoszenie udziału w wydarzeniu stanowi zawarcie umowy) oraz  art. 6 ust. 
1 lit. a) RODO – dobrowolna, jednoznaczna, świadoma i konkretna zgoda osoby, której dane dotyczą. 

2. Administrator Danych Osobowych –  Fundacja Miasta Sportu - przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu 
organizacji wolontariatu na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie. 

Cel przetwarzania 
danych osobowych 

1. Dane osobowe uczestników Wolontariatu będą przetwarzane w celu realizacji umowy tj. dla potrzeb 
organizacji, przygotowania, przeprowadzenia i promocji zawodów. Przetwarzanie danych, obejmuje także 
publikację wizerunku wolontariusza,  

Kategoria odbiorców 
danych 

                Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych   
osobowych na podstawie przepisów prawa. 

Okres przechowywania  
danych  

Okres przechowywania danych wynosi: 
1. Dla danych przetwarzanych w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń prawnych – do czasu 

przedawnienia roszczenia lub do zakończenia postępowania  związanego z dochodzeniem roszczeń. 
2. Dla danych przetwarzanych w celu dokumentowania prowadzonej działalności oraz informowania o 

niej – nie więcej niż  5 lat od dnia dokumentowanego wydarzenia, chyba że dane są przetwarzane w 
celach archiwalnych w interesie publicznym. 

3. Dla danych przetwarzanych w celu zapewnienia bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych – 
nie więcej niż 5 lat od dnia zarejestrowania. 

4. Dla danych przetwarzanych na podstawie zgody Uczestnika wydarzenia – do czasu wycofania tej 
zgody.    

Przysługujące 
Pani/Panu prawa  

1. Wolontariuszom przysługują prawa do: a) dostępu do danych, b) sprostowania danych, c) usunięcia danych, 
d) ograniczenia przetwarzania danych, e) cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych , w tym 
również w postaci wizerunku w dowolnym momencie, f) wniesienia skargi Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych na przetwarzanie ich danych przez Administratora. 

2. Realizacja uprawnień wynikających z pkt. 6, może odbywać się poprzez pisemne wskazanie naruszeń oraz 
określenie swoich żądań przesłane na adres korespondencyjny Administratora, lub na adres e-mail: 
kontakt@fundacjamiastasportu.org  

Informacja o wymogu 
dobrowolności podania 
danych oraz 
konsekwencji ich 
niepodania 

Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz z uwagi na specyfikę 
celu realizacji umowy ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie bądź upublicznienie wizerunku 
wolontariusza uniemożliwia udział w wydarzeniu. 
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