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Szanowny Panie Prezesie,

W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie potrzeby doprecyzowania 

pojęć „basen” i „aquapark” użytych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. 

w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu 

epidemii (Dz. U. poz. 2316, 2353 i 2430 oraz z 2021 r. poz. 12, 91, 153, 207, 253 i 267) uprzejmie 

wskazuję, że działalność wymienionych obiektów jest sklasyfikowana w dwóch odrębnych 

podklasach Polskiej Klasyfikacji Działalności, tj.:

 baseny - w ramach PKD 93.11.Z  Działalność obiektów sportowych;

 aquaparki - w ramach PKD 93.29.B Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie 

indziej niesklasyfikowana - działalność parków rekreacyjnych.

Należy również wskazać, że na podstawie § 10 ust. 1 pkt 2 ww. rozporządzenia Rady Ministrów 

do dnia 28 lutego 2021 r. obecnie obowiązuje zakaz prowadzenia przez przedsiębiorców w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2019 r. poz. 1292 i 1495 

oraz z 2020 r. poz. 424 i 1086) oraz przez inne podmioty działalności polegającej na prowadzeniu 

aquaparków. A zatem działalność ta została objęta szczegółową i bardziej rygorystyczną regulacją 

w stosunku do innych obiektów sklasyfikowanych w dziale PKD 93.0, których udostępnienie jest 

dopuszczalne na zasadach określonych w § 10 ust. 15 ww. rozporządzenia.

Jednocześnie wskazuję, że niniejsza odpowiedź ma wyłącznie informacyjny charakter.

Z poważaniem

Joanna Olszewska
Dyrektor Departamentu
/ – podpisany cyfrowo/

MINISTERSTWO SPORTU 
Departament Prawny
DP-WPL.023.57.2021

Warszawa, dnia 22 lutego 2021 r.
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Klauzula informacyjna

Tożsamość administratora

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego 

i Sportu, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Krakowskie Przedmieście 15/17.

Dane kontaktowe administratora

Dane do kontaktu w Ministerstwie Sportu w sprawie ochrony danych osobowych: 

adres e-mail: kontakt@msport.gov.pl 

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących 

przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych 

pisząc na adres: dane.osobowe@msport.gov.pl 

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 2 ust. 

1 w związku z art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Nie planujemy przekazywania Pani/Pana danych innym odbiorcom danych.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji obowiązków wynikających z przepisów 

powszechnie obowiązującego prawa oraz dla wypełnienia obowiązków archiwizacyjnych.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz 

sunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się 

ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy 

lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)

Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa

Telefon: 22 860 70 86
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Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych nie jest niezbędne dla rozpatrzenia wniosku 

o udostępnienie informacji publicznej. Jedynie w przypadku odmowy udostępnienia informacji 

publicznej oraz umorzenia postępowania o udostępnienie informacji, które następują w drodze decyzji 

administracyjnej, podanie danych osobowych jest niezbędne (art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 

2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429 i z 2020 r. poz. 695) w zw. 

z art. 107 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego 

(Dz.U. z 2020 r. poz. 256, z późn. zm.).
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