Informacja RODO
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. informujemy:
·
Administratorem danych osobowych jest: Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji z siedzibą
w Bielsku-Białej, ul. Marii Konopnickiej 5, reprezentowany przez Dyrektora.
·
Cel przetwarzania danych osobowych – Państwa dane osobowe zbierane są na stronie
internetowej bbosir.bielsko.pl wyłącznie dla celów statystycznych. Następnie na podstawie dostępnych
raportów zbiorczych analizowane są informacje w celu ulepszania funkcjonalności witryny.
·
Sposób i forma zbierania danych – w celu zbierania Państwa danych wykorzystywane są
narzędzia Google Analytics. Na podstawie zebranych informacji tworzone są raporty z określonych
okresów dotyczące: danych geograficznych (język i lokalizacja), zachowania(nowi/powracający
użytkownicy, częstotliwość wizyt, zaangażowanie), technologii (przeglądarki i systemu, sieci), ruchu
mobilnego (urządzenia), zachowania na witrynie.
·
Forma zbierania danych – podanie przez Państwa danych jest dobrowolne. Jeśli nie życzą sobie
Państwo aby jakiekolwiek dane statystyczne zawierały informacje o wizycie na naszej stronie prosimy o
wyłączenie obsługi Google Analytics w ustawieniach przeglądarki lub skorzystanie z krótkiego poradnika.
·
Czas przetwarzania – po upływie 6 miesięcy dane zebrane w narzędziu Google Analytics zostają
usunięte. Po tym okresie przechowywane są wyłącznie raporty zbiorcze nie zawierające informacji o
poszczególnych użytkownikach.
·
Przekazywanie danych osobowych – dane, dotyczące wizyt na stronie internetowej, mogą być
przekazane innym podmiotom wyłącznie w sposób uniemożliwiający dalsze profilowanie użytkownika to
jest z zachowaniem pełnej anonimowości.
·
Prawa użytkownika – Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych,
prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak i ograniczenia ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody
(bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych , którego dokonano na podstawie zgody
przed jej wycofaniem) oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
Przysługuje również Państwu prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, jeśli Państwa zdaniem,
przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia. Kontakt z inspektorem ochrony
danych: Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Marii Konopnickiej 5,
e-mail: ido@bbosir.bielsko.pl.

