
Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania 

danych osobowych osób korzystających z usług wypożyczalni 

sprzętu sportowego i pływającego 

Centrum Rekreacyjno-Sportowego „Ukiel” w Olsztynie 

1. Wypożyczalnie sprzętu sportowego i pływającego Centrum Rekreacyjno-Sportowego 
„Ukiel”wyposażone są w Elektroniczny System Obsługi Klienta (ESOK). 

2. Zgodnie z Regulaminami Wypożyczalni sprzęt wypożycza się osobom za okazaniem 
dokumentu tożsamości, który zostaje zeskanowany do formy elektronicznej. 

3. Skanowanie dokumentu, a tym samym zbieranie danych osobowych, realizują 
upoważnieni i przeszkoleni pracownicy Administratora Danych Osobowych. Przetwarzanie 
danych osobowych jest konieczne do realizacji umowy wypożyczenia sprzętu.

4. Administratorem Danych Osobowych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olsztynie, 
z siedzibą w Olsztynie przy ul. Żołnierska 13A.

5. Wszelkich informacji bezpośrednio związanych z ochroną danych osobowych udziela 
upoważniony przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olsztynie - Administrator Bezpieczeństwa 
Informacji (tel. 519 566 631).

6. Celem zbierania danych osobowych jest zapewnienie Ośrodkowi Sportu 
i Rekreacji w Olsztynie informacji dotyczących danych personalnych osób, z którymi zawiera 
on umowę wypożyczenia sprzętu, mające na celu zidentykowanie osoby wypożyczającej 
sprzęt i pociągnięcia jej do ewentualnej odpowiedzialności materialnej w przypadku nie 
rozliczenia się z wypożyczonego sprzętu w ustalonym czasie. (tj. np.: w przypadku nie zdania 
sprzętu wypożyczającemu).

7. Administrator Danych Osobowych w procesie skanowania dokumentu pozyskuje 
wyłącznie n/w dane personalne:

 - imię i nazwisko,                                                                                                                             
 - numer PESEL.

8. Pozyskane dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu, dla którego zostały 
pozyskane tj. do wypożyczenia sprzętu sportowego lub pływającego.

9. Dane osobowe są usuwane w dniu ich pozyskania po zamknięciu usług wypożyczalni 
sprzętu, z wyjątkiem danych osób, które nie rozliczyły się 
z wypożyczonego sprzętu.

10. Każda osoba, od której pobiera się dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich 
danych oraz ich poprawiania. 

11. Podawanie przez osoby korzystające z usług wypożyczalni swoich danych personalnych 
(udostępnianie dokumentu tożsamości do zeskanowania) jest dobrowolne i niezbędne w celu 
skorzystania z usług wypożyczalni tj. wypożyczenia sprzętu pozostającego własnością Ośrodka 
Sportu i Rekreacji w Olsztynie.
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