
 Klauzula informacyjna dla osób dobrowolnie okazujących Unijny Certyfikat COVID (tzw. Paszport
COVID)

Zgodnie z  art. 13 ust. 1 i 2 RODO* informuję, że:
1.  Informacje dotyczące administratora danych oraz inspektora ochrony danych
Administratorem Państwa danych osobowych są Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji z siedzibą w
Poznaniu przy ul. Spychalskiego 34, kod pocztowy 61-553 Poznań (dalej: my).
Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować pisemnie, kierując 
korespondencję na powyższy adres z dopiskiem „Inspektor ochrony danych” lub mailowo na adres:
iod@posir.poznan.pl
2. Cel przetwarzania Państwa danych oraz podstawy prawne 
W związku z dobrowolnym okazaniem nam Unijnego Certyfikatu COVID Państwa dane osobowe 
będą przetwarzane w celu umożliwienia Państwu uczestnictwa w wydarzeniach (imprezach, 
zajęciach, zawodach itp.) przez nas organizowanych oraz wstępu na nasze obiekty zgodnie z 
obowiązującym Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych 
ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.
Państwa dane będą przetwarzane na podstawie art. 9 ust. 2 lit. a (szczególna kategoria danych - 
osoba, której dane dotyczą, wyraziła wyraźną zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych w 
jednym lub kilku konkretnych celach) – w związku z udzieleniem nam zgody na przetwarzanie 
danych osobowych szczególnych kategorii dot. stanu zdrowia (informacji zawartych w  Unijnym 
Certyfikacie COVID).
3. Komu przekazujemy Państwa dane?
Informacje zawarte w Państwa Unijnych Certyfikatach COVID nie będą przez nas nikomu 
przekazywane.
4. Okres przechowywania danych 
Unijne Certyfikaty Covid nie będą przez nas utrwalane i przechowywane.
5. Przysługujące Państwu uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych 
Mają Państwo prawo zwrócić się do nas z żądaniem dostępu do Państwa danych, ich sprostowania, 
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 
przenoszenia danych – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Jeżeli udzielili nam Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych mogą Państwo wycofać tę 
zgodę w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 
dokonano na podstawie tej zgody przed jej cofnięciem. 
Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 
uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.
6.  Obowiązek podania danych
Podanie przez Państwa danych osobowych (okazanie Unijnego Certyfikatu COVID) jest dobrowolne.
Nie są Państwo zobowiązani do ich podania, ale ich niepodanie może skutkować brakiem 
możliwości uczestnictwa w wydarzeniach przez nas organizowanych lub wstępu na nasze obiekty 
zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych 
ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

*RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
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