Jawny rejestr zbiorów danych osobowych prowadzonych przez ABI
Administratorem danych osobowych jest Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Rybniku, ul. Gliwicka 72, 44-200 Rybnik
Nr REGON: 000330045

Numer
zbioru
danych

Nazwa zbioru
danych osobowych

1.

Zbiór danych
osobowych osób
wykonujących prace
użytecznie
społeczne oraz
odpracowujących
czynsz

2.

Zbiór danych
osobowych

Podmiot,
któremu
powierzono
przetwarzanie
danych ze
zbioru na
podst. art. 31
ustawy
-

Dane osobowe
zostały

Podstawa
prawna
upoważniająca
do
prowadzenia
zbioru danych

Cel
przetwarzania
danych w
zbiorze

art. 23 ust. 1
pkt 2 i 4 oraz
art. 27 ust. 2
pkt 2

Dopełnienie
obowiązków
określonych w
przepisach
prawa.

art. 23 ust. 1
pkt 5

Rejestracja
korespondencj
i.

Opis kategorii
osób, których
dane są
przetwarzane
w zbiorze
Osoby
bezrobotne
bez prawa do
zasiłku
skierowane z
powiatowego
urzędu pracy
oraz osoby
skazane
skierowane
przez
Sądowego
Kuratora
Zawodowego
w celu
wykonywania
nieodpłatnej,
kontrolowanej
pracy w
zamian
grzywny,
której
egzekucja
okazała się
bezskuteczna.
Nadawcy i
odbiorcy
korespondencj

Sposób
zbierania
danych do
zbioru

Sposób
udostępniania
danych ze
zbioru

nazwiska i
imiona, data
urodzenia,
adres
zamieszkania
lub pobytu,
numer
ewidencyjny,
PESEL, seria i
numer
dowodu
osobistego,
numer
telefonu

dane do zbioru
są zbierane od
osób, których
dotyczą oraz z
innych źródeł
niż osoba,
której dane
dotyczą

dane ze zbioru
nie są
udostępniane
innym
podmiotom
niż
upoważnionym
na podstawie
przepisów
prawa

imię, nazwisko,
adres, nazwa
firmy i jej

dane do zbioru
są zbierane od
osób, których

dane ze zbioru
nie są
udostępniane

Zakres danych
przetwarzanyc
h w zbiorze

Oznaczenie
odbiorcy
danych lub
kategorii
odbiorców,
którym dane
mogą być
przekazywane
-

-

18.09.2015

-

-

-

01.07.2015

-

Informacja
dotycząca
przekazywania
danych do
państwa
trzeciego

Data
dokonania
wpisu

Data ostatniej
aktualizacji
informacji
dotyczącej
zbioru danych

Numer
zbioru
danych

Nazwa zbioru
danych osobowych

adresatów i
nadawców –
centralny rejestr
korespondencji

3.

Zbiór danych
osobowych, na
który składa się
dokumentacja
przetargowa

4.

Zbiór danych
osobowych
uczestników imprez
sportowych MOSiR

Podmiot,
któremu
powierzono
przetwarzanie
danych ze
zbioru na
podst. art. 31
ustawy
powierzone na
podstawie
stosownej
umowy
powierzenia
danych
osobowych.
Dane osobowe
zostały
powierzone na
podstawie
stosownej
umowy
powierzenia
danych
osobowych.

Dane osobowe
zostały
powierzone na
podstawie
stosownej
umowy
powierzenia
danych
osobowych.

Podstawa
prawna
upoważniająca
do
prowadzenia
zbioru danych

Cel
przetwarzania
danych w
zbiorze

Opis kategorii
osób, których
dane są
przetwarzane
w zbiorze

Zakres danych
przetwarzanyc
h w zbiorze

i.

siedziba

dotyczą

innym
podmiotom
niż
upoważnionym
na podstawie
przepisów
prawa

Sposób
zbierania
danych do
zbioru

Sposób
udostępniania
danych ze
zbioru

art. 23 ust. 1
pkt 3

Przeprowadza
nie
postępowania
przetargowego

Osoby,
przedsiębiorst
wa składające
oferty w
postępowaniu
przetargowym

imię, nazwisko,
nazwa firmy,
siedziba,
telefon, e-mail,
dokumenty
zgodnie z SIWZ

dane do zbioru
są zbierane od
osób, których
dotyczą

do wglądu w
siedzibie
MOSiR oraz na
stronie BIP

art. 23 ust. 1
pkt 1 i 5 oraz
art. 27 ust. 2
pkt 1 i 2

Spełnienie
obowiązku
wynikającego
ze statutu –
realizacja
imprez
sportowych

Uczestnicy
imprez
sportowych
oraz
rodzice/opieku
nowie prawni
niepełnoletnic
h uczestników

nazwiska i
imiona, data
urodzenia,
adres
zamieszkania
lub pobytu,
wizerunek
uczestnika (bez
podania
imienia i
nazwiska); imię
i nazwisko
rodzica/opieku
na prawnego,
nr telefonu
kapitana

dane do zbioru
są zbierane od
osób, których
dotyczą oraz z
innych źródeł
niż osoba,
której dane
dotyczą

dane ze zbioru
nie są
udostępniane
innym
podmiotom
niż
upoważnionym
na podstawie
przepisów
prawa

Oznaczenie
odbiorcy
danych lub
kategorii
odbiorców,
którym dane
mogą być
przekazywane

każdy
zainteresowan
y
postępowanie
m
przetargowym
z ewen.
wyłączeniem
danych ze
względu na
tajemnicę
przedsiębiorst
wa lub prawo
do prywatności
-

Informacja
dotycząca
przekazywania
danych do
państwa
trzeciego

Data
dokonania
wpisu

Data ostatniej
aktualizacji
informacji
dotyczącej
zbioru danych

-

01.07.2015

-

przetwarzanie
w chmurze
danych
rejestracyjnych
- terytorium
USA

18.09.2015

-
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Numer
zbioru
danych

Nazwa zbioru
danych osobowych

Podmiot,
któremu
powierzono
przetwarzanie
danych ze
zbioru na
podst. art. 31
ustawy

Podstawa
prawna
upoważniająca
do
prowadzenia
zbioru danych

Cel
przetwarzania
danych w
zbiorze

Opis kategorii
osób, których
dane są
przetwarzane
w zbiorze

Zakres danych
przetwarzanyc
h w zbiorze

drużyny,
ogólny stan
zdrowia
imię, nazwisko,
adres

Sposób
zbierania
danych do
zbioru

Sposób
udostępniania
danych ze
zbioru

dane do zbioru
są zbierane od
osób, których
dotyczą

dane ze zbioru
nie są
udostępniane
innym
podmiotom
niż
upoważnionym
na podstawie
przepisów
prawa
dane ze zbioru
nie są
udostępniane
innym
podmiotom
niż
upoważnionym
na podstawie
przepisów
prawa
dane ze zbioru
nie są
udostępniane
innym
podmiotom
niż
upoważnionym
na podstawie
przepisów
prawa

5.

Zbiór danych
osobowych
klientów MOSiR

-

art. 23 ust. 1
pkt 3

Zawarcie
umowy na
sprzedaż kart
rabatowych
stałego klienta
upoważniający
ch do wstępu
na obiekt
MOSiR

Posiadacze
kart
rabatowych
MOSiR

6.

Zbiór danych
osobowych osób
poszkodowanych
znajdujący się w
dziennikach pracy
ratowników.

-

art. 23 ust. 1
pkt 2 oraz art.
27 ust. 2 pkt 2

Spełnienie
obowiązku
wynikającego z
przepisów
prawa.

Osoby
poszkodowane
na terenie
kąpieliska,
pływalni.

imię, nazwisko,
adres
zamieszkania
lub pobytu,
stan zdrowia

dane do zbioru
są zbierane od
osób, których
dotyczą

7.

Zbiór danych
uczestników kolonii
i obozów dla dzieci

-

art. 23 ust. 1
pkt 1, 2, 5 oraz
27 ust. 2 pkt 1

Dopełnienie
formalności
związanych z
organizacją i
uczestnictwem
oraz
zapewnieniem
bezpieczeństw
a i ochrony
zdrowia i życia
dzieci /
młodzieży na
obozach i
koloniach
organizowanyc

Dane dzieci i
młodzieży
(uczestników
wypoczynku)
oraz ich
rodziców /
opiekunów
prawnych

nazwiska i
imiona, data
urodzenia,
adres
zamieszkania
lub pobytu,
numer PESEL,
Informacja
wychowawcy
klasy o
dziecku,
nazwa i adres
szkoły, klasa
oraz imię,
nazwisko,

dane do zbioru
są zbierane od
osób, których
dotyczą

Oznaczenie
odbiorcy
danych lub
kategorii
odbiorców,
którym dane
mogą być
przekazywane

Informacja
dotycząca
przekazywania
danych do
państwa
trzeciego

-

-

01.07.2015

-

-

-

26.08.2015

-

-

-

26.08.2015

-

Data
dokonania
wpisu

Data ostatniej
aktualizacji
informacji
dotyczącej
zbioru danych
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Numer
zbioru
danych

Nazwa zbioru
danych osobowych

Podmiot,
któremu
powierzono
przetwarzanie
danych ze
zbioru na
podst. art. 31
ustawy

Podstawa
prawna
upoważniająca
do
prowadzenia
zbioru danych

Cel
przetwarzania
danych w
zbiorze

Opis kategorii
osób, których
dane są
przetwarzane
w zbiorze

h przez MOSiR

8.

Zbiór danych
osobowych kadry
kolonii i obozów dla
dzieci

9.

Zbiór danych
osobowych
wolontariuszy

Dane osobowe
zostały
powierzone na
podstawie
stosownej
umowy
powierzenia
danych
osobowych.
Dane osobowe
zostały
powierzone na
podstawie
stosownej
umowy
powierzenia
danych
osobowych.

art. 23 ust. 1
pkt 1, 2, 3, 5
oraz 27 ust. 2
pkt 2

Rekrutacja
kadry kolonii i
obozów, a
także zawarcie
umów po
procesie
rekrutacji

Kandydaci na
stanowiska
kadry kolonii i
obozów oraz
wybrana kadra

art. 23 ust. 1
pkt 1, 2, 3, 5
oraz 27 ust. 2
pkt 2

Rekrutacja
wolontariuszy
na stanowiska
kadry
pomocniczej
na koloniach i
obozach dla
dzieci

Kandydaci na
stanowisko
wolontariusza
na koloniach i
obozach

Oznaczenie
odbiorcy
danych lub
kategorii
odbiorców,
którym dane
mogą być
przekazywane

Informacja
dotycząca
przekazywania
danych do
państwa
trzeciego

Data ostatniej
aktualizacji
informacji
dotyczącej
zbioru danych

Zakres danych
przetwarzanyc
h w zbiorze

Sposób
zbierania
danych do
zbioru

Sposób
udostępniania
danych ze
zbioru

adres i nr
telefonu
rodziców
(opiekunów)
dziecka , stan
zdrowia
imię, nazwisko,
adres, Pesel,
nr telefonu, email, płeć,
wykształcenie,
umiejętność
gry na
instrumencie,
zaświadczenie
o niekaralności

dane do zbioru
są zbierane od
osób, których
dotyczą

dane ze zbioru
nie są
udostępniane
innym
podmiotom
niż
upoważnionym
na podstawie
przepisów
prawa

-

-

01.07.2015

-

dane do zbioru
są zbierane od
osób, których
dotyczą

dane ze zbioru
nie są
udostępniane
innym
podmiotom
niż
upoważnionym
na podstawie
przepisów
prawa

-

-

01.07.2015

-

imię, nazwisko,
adres, Pesel,
nr telefonu, email, płeć,
wykształcenie,
umiejętność
gry na
instrumencie,
zaświadczenie
o niekaralności

Data
dokonania
wpisu
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