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w Żorach
mosir@mosir.zory.pl

Szanowny Panie Dyrektorze,
mając na uwadze kształtowanie zachowań prozdrowotnych, obejmuję honorowy patronat nad 
XXIII Wigilijnym Turniejem Dzieci i Młodzieży w Tenisie Stołowym.
 
Od ponad dwudziestu lat w grudniu do żorskiej Hali Widowiskowo-Sportowej przybywają 
miłośnicy tenisa stołowego. Uczestnicy turnieju planują swój wolny czas z rakietką w ręku przy 
stole tenisowym. Jednocześnie taka forma aktywności spełnia oczekiwania młodych ludzi, 
którzy realizują swoje zainteresowania i pasje sportowe oraz sprzyja integracji ludzi w różnym 
wieku i z różnych środowisk.  

Życzę udanych rozgrywek w tenisie stołowym wszystkim zawodnikom uprawiającym 
tę dyscyplinę sportu oraz dobrej zabawy dla kibiców obecnych na wydarzeniu. 

Z wyrazami szacunku

Śląski Kurator Oświaty
Urszula Bauer

„Pismo zostało wydane w postaci elektronicznej i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym”
Pismo sporządził: : D. Niedzielska-Barczyk – starszy wizytator Wydział Jakości Edukacji tel. 32 606 30 14
Klauzula informacyjna 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. – RODO informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Śląski Kurator Oświaty w Katowicach, 
ul. Powstańców 41 a,
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia wniosku o udzielenie honorowego patronatu Śląskiego Kuratora Oświaty na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. ,
3) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres i w zakresie wymaganym przez przepisy obowiązującego prawa,
4) posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, prawo do żądania ich usunięcia, prawo do żądania ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia 
sprzeciwu wobec ich przetwarzania (jeżeli inne przepisy szczególne tego nie zabraniają),
5) posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do GIODO/Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli Pani dane będą przetwarzane niezgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o 
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
6) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją niepodania danych będzie pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.
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