Załącznik nr 1 do Regulaminu – klauzula RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję,
że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja „Pro Vitae”, ul. Cieszyńska 35,
43-426 Dębowiec;
Dane osobowe zgodnie z definicją zawartą w RODO to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowania
osoby fizycznej w jakiejkolwiek formie (za pomocą pisma, dźwięku, obrazu), takie jak np.: imię,
nazwisko, adres, nr telefonu, adres e-mailowy, PESEL, NIP.
Przetwarzanie danych osobowych zgodnie z definicją zawartą w RODO to jakiekolwiek operacje
wykonywane na danych osobowych, takie jak: zbieranie, przechowywanie, usuwanie, udostępnianie,
opracowywanie.
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b RODO w celu
organizacji i przeprowadzenia zawodów – „Beskidzka 160 – Salamandra Ultra Trail” oraz
celem wykonania zawartej z Panem/Panią umowy;
3. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w
punkcie powyżej, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy
powszechnie obowiązującego prawa;
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, mogą być:
a) podmiotom, z którymi Administrator ma zawartą umowę o powierzeniu przetwarzania
danych osobowych, w celu realizacji działalności Spółki. Podmioty takie będą
zobowiązane na mocy umów do stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa,
technicznych i organizacyjnych, aby chronić dane osobowe oraz przetwarzać je wyłącznie
zgodnie z instrukcjami przekazanymi przez Administratora;
b) organom nadzorującym, organom władzy i innym osobom trzecim; W przypadku, gdy jest
to niezbędne dla realizacji celów wskazanych powyżej oraz wypełnienia obowiązków
nałożonych prawem, Dane osobowe mogą być przekazywane organom nadzorującym,
sądom i innym organom władzy (np. organom podatkowym i organom ścigania),
niezależnym doradcom zewnętrznym (np. audytorom) lub podmiotom udzielającym
świadczeń.
5. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
6. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy uczestnictwa w zawodach. Osoba,
której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych
osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy.
7. Posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
c) na podstawie art. 17 RODO, prawo usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”);
osoby których dane są przetwarzane mają prawo żądania, o ile zachodzą okoliczności
przewidziane prawem, niezwłocznego usunięcia dotyczących swoich danych osobowych,
a Administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć takie dane osobowe
d) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
e) na podstawie art. 20 RODO prawo przenoszenia danych osobowych; pod pewnymi
warunkami osoby których dane przetwarzane mają prawo otrzymać w ustrukturyzowanym,
powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego dane
osobowe,
f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana
dotyczących narusza przepisy RODO;

