Wodzisław Śląski, dnia ……………………
………………………………………….
(imię i nazwisko)

………………………………………….
(ulica i numer domu)

………………………………………….
(kod pocztowy i miejscowość)

………………………………………….
(numer telefonu kontaktowego)

Miejski Ośrodek Sportu
i Rekreacji „CENTRUM”
w Wodzisławiu Śląskim

WNIOSEK
Zwracam się z prośbą o przyznanie stanowiska dla amatorskiego połowu ryb na terenie
Ośrodka Rekreacyjnego „Balaton” w Wodzisławiu Śląskim.
Oświadczam, że posiadam kartę wędkarską o numerze ………………………………………. .

………………………………………….
(podpis wnioskodawcy)

Zwracam się z prośbą o wydanie zezwolenia na parkowanie samochodu o numerze
rejestracyjnym ……………………… na terenie Ośrodka Rekreacyjnego „Balaton” w Wodzisławiu
Śląskim.

………………………………………….
(podpis wnioskodawcy)

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych:
1. Administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji „CENTRUM”
z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim, ul. Bogumińska 8.
2. Podane dane osobowe są przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na
MOSiR „CENTRUM” (Ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 roku o rybactwie śródlądowym).
3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane również w środowisku informatycznym, co oznacza,
że mogą być także tymczasowo przechowywane i przetwarzane w celu zapewnienia
bezpieczeństwa i poprawnego funkcjonowania systemów informatycznych, np. w związku
z wykonywaniem kopii bezpieczeństwa, testami zmian w systemach informatycznych,
wykrywania nieprawidłowości lub ochroną przed nadużyciami i atakami.
4. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
5. Zgodnie z przepisami ma Pani/Pan:
1) prawo dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
2) prawo do sprostowania (poprawiania) danych osobowych,
3) prawo do usunięcia danych osobowych, w określonych przepisami prawa przypadkach,
4) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w określonych przepisami prawa
przypadkach,
5) prawo do wniesieni skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6. MOSiR „CENTRUM”, co do zasady nie udostępnia osobom trzecim Pani/Pana danych
osobowych, za wyjątkiem sytuacji, w których posiada ku temu podstawę prawną, w tym na
żądanie podmiotów uprawnionych, lub kiedy jest to niezbędne do realizowania zadań MOSiR
„CENTRUM”.
7. MOSiR „CENTRUM” przechowuje dane osobowe przez okres ustalony na podstawie
przepisów archiwalnych.
8. MOSiR wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować
listownie, na adres: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji „CENTRUM”, ul. Bogumińska 8,
44-300 Wodzisław Śląski lub pocztą elektroniczną, na adres: kancelaria@mosir.wodzislawslaski.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.

………………………………………….
(podpis wnioskodawcy)

