Informacja dla uczestnika Biegu Dziczkiem 2018
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) dalej zwane RODO, przekazuje Pani/Panu informację dotyczące przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych w związku z uczestnictwem w Biegu Dziczkiem 2018:
1. Administratorem danych osobowych jest:

Fundacja Pomocy Szkole im E. Machniewicza

z siedzibą w Górze ul. Szkolna 1, adres do
korespondencji 56-200 Góra, ul. Podwale 24
2. Cel przetwarzania danych:

3. Podstawa prawna przetwarzania danych

4. Okres przechowywania danych

Zarejestrowanie w Biegu Dziczkiem 2018,
wyczytanie na mecie Biegu Dziczkiem 2018,
wyczytanie imienia i nazwiska podczas
ceremonii, a także cele archiwalne i promocyjne
biegów organizowanych przez administratora
Art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda – organizacja)
oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie
uzasadniony interes Administratora – cele
archiwalne i promocyjne)
W
przypadku
danych
osobowych
przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a
RODO w trakcie Biegu Dziczkiem 2018,
w
przypadku
danych
osobowych
przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f
RODO do czasu wyrażenia sprzeciwu

Administrator nie zamierza przekazywać przetwarzanych danych do państwa trzeciego ani organizacji
międzynarodowej w rozumieniu RODO.
Administrator nie podejmuje decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym
przetwarzaniu danych osobowych.
Jednocześnie Administrator informuje Panią/Pana, że;
1. Podanie danych jest dobrowolne, ale ich nie podanie uniemożliwi udział w Biegu Dziczkiem 2018.
2. Ma Pani/Pan prawo do :
- żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania danych, ich
usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania;
- cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych przesyłając informację w tym zakresie na
następujący adres email: kontakt@biegdziczkiem.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z
prawem przetwarzania , którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych zgodnie z art. 21 RODO;
- wniesienia skargi do organu nadzoru, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
Oświadczam że zapoznałam/em się z treścią powyższej informacji, rozumiem jej treść i jestem
świadoma/y swoich uprawnień w zakresie ochrony moich danych osobowych.
Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzania przez Administratora moich danych osobowych,
takich jak dane osobowe podane w zgłoszeniu uczestnictwa w Biegu Dziczkiem oraz wizerunek we
wskazanym powyżej zakresie.

(data i czytelny podpis osoby, której dane dotyczą)

