
Klauzula informacyjna  

Dla zawodnika i trenera w przypadku składania przez klub lub związek sportowy 

wniosku w sprawie przyznania nagrody Prezydenta Miasta Łodzi za wysokie wyniki 

sportowe, 
Szanowni Państwo, 

 

zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 

kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) uprzejmie informujemy, że: 

 

1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi 

przy Piotrkowskiej104, 90-926 Łódź, tel.: +48 (42) 638-44-44, e-mail: 

lckm@uml.lodz.pl 

2. Administrator wyznaczył inspektora oraz zastępcę inspektora ochrony danych,                   

z którymi może się Pani/Pan skontaktować poprzez e-mail iod@uml.lodz.pl bądź 

telefonicznie. Z inspektorem można się kontaktować we wszystkich sprawach 

dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Urząd Miasta Łodzi oraz 

korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. 

3. Szczegółowe cele przetwarzania danych zostały wskazane w następujących 

przepisach: 

a) ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. 2019, poz. 1468) 

b) ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.  

z 2018, poz. 2096 ze zm.), 

c) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, (Dz. 

U. z 2019 r. poz. 1387), 

d) uchwały nr LVI/1354/17 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia  30 sierpnia 2017 r.,                

w sprawie zatwierdzenia regulaminu nagród dla zawodników osiągających wysokie 

wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym (Dz. Urz. 

Woj. Łódzkiego poz. 3941). 

e) uchwały nr XII/244/15 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie 

zatwierdzenia regulaminu przyznawania nagród dla trenerów (Dz. Urz. Woj. 

Łódzkiego poz. 2607), zmienionej uchwałami: Rady Miejskiej w Łodzi: Nr 

XXVIII/728/16 z dnia 20 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 2094) i Nr 

LVI/1355/17 z dnia 30 sierpnia 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 3942). 

4. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wydania decyzji administracyjnej, 

przyznającej lub odmawiającej nagrody zawodnikowi. W przypadku przyznania 

nagrody trenerowi jego dane w zakresie imienia, nazwiska, klubu, osiągnięć i 



wysokość przyznanej nagrody będą publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej 

Urzędu Miasta Łodzi.   

5. W związku z zadaniami wynikającymi z ww. przepisów prawa będą przetwarzane 

następujące kategorie danych: 

1) zawodnicy: imię i nazwisko, adres zamieszkania/pobytu; 

2) trenerzy: imię i nazwisko, adres zamieszkania/pobytu, data urodzenia i PESEL, 

adres elektroniczny, telefon, numer konta bankowego. 

6. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich 

otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, tj. organom administracji 

publicznej lub podmiotom działającym na zlecenie organów administracji w zakresie 

obowiązujących przepisów oraz osobom korzystającym z BIP, a ponadto odbiorcom 

danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowym, tj. podmiotom 

świadczącym usługi pocztowe, kurierskie oraz informatyczne. Dane osobowe nie będą 

przekazywane do państw trzecich, na podstawie szczególnych regulacji prawnych,  

w tym umów międzynarodowych. 

7. Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane zgodnie z przepisami 

ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. 

z 2019 r., poz. 553), przez okres 10 lat.  

8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, 

posiada Pani/Pan prawo do: 

a) dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego 

rozporządzenia; 

b) sprostowania danych, na podstawie art.16 ogólnego rozporządzenia. 

c) ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia. 

Prawa te są wykonywane przez Panią/Pana również względem tych osób, w stosunku do 

których sprawowana jest prawna opieka. 

9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych 

osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych. 

10. Dane zostały pozyskane od klubów, związków sportowych oraz instytucji 

realizujących zadania z zakresu kultury fizycznej.  

11. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie 

profilowania. 

 


