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Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia przez Ośrodek Sportu i Rekreacji usług drogą
elektroniczną udostępnianych w ramach portalu informacyjnego pod adresem www.osir.bytom.pl
Administratorem danych osobowych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji z siedzibą w Bytomiu, przy ulicy
Parkowej 1.
Do korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną, wymagany jest dostęp do systemu
teleinformatycznego. Podczas wizyty na witrynie OSiR Bytom zbierane są dane dotyczące wizyty, np.
adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp. Są to dane statystyczne
pozwalające na przykład reagować na zmieniające się trendy rynkowe i dostosowywać witrynę do
potrzeb osób z niej korzystających. W niektórych przypadkach identyfikacja i związany z nią
zindywidualizowany dostęp oparte są na cookies. Są to pliki zapisywane na dysku użytkownika,
umożliwiające jego rozpoznanie przy ponownym połączeniu. Wyłączenie cookies w przeglądarce
zazwyczaj nie uniemożliwia korzystania ze strony internetowej Ośrodka Sportu i Rekreacji, ale może
spowodować utrudnienia. Cookies są również używane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji
o korzystaniu z naszych serwisów przez użytkowników.
Zebrane dane będą wykorzystywane w celu:
nawiązania kontaktu związanego z zapytaniem lub komentarzem, na który oczekujecie Państwo
odpowiedzi;
przesyłania zamówionych przez Państwa wiadomości e-mail;
wewnętrznego badania obiegu informacji spływających ze strony internetowej.

Użytkownicy portalu podają swoje dane dobrowolnie. Każdy użytkownik posiada prawo żądania dostępu
do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo
do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Ponadto,
każdemu uczestnikowi przysługuje prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie, co nie
wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem.
6. Zebrane dane będą przetwarzane wyłącznie w celach informacyjnych, chyba że została wyrażona
dodatkowa zgoda na przetwarzanie danych w celach marketingowych. Dane nie będą udostępniane
innym odbiorcom.
7. Informacje zamieszczone na witrynie są na bieżąco aktualizowane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w
Bytomiu.
8. Ośrodek Sportu i Rekreacji zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym
terminie, a jego aktualizacja zostanie niezwłocznie zamieszczona na Portalu.
9. Dodatkowo, każdemu użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.
10. Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych: sekretariat@osir.bytom.pl

