POLITYKA PRYWATNOŚCI
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO),
informujemy, że:
1.
Administratorem podanych danych osobowych w formularzu zgłoszeń jest PPHU ZACHAR
Michał Zachariasiewicz (Organizator imprezy) z siedzibą w 58-535 Miłków 204/3.
Można się z nami skontaktować
poprzez adres e-mail zachar@pomiarczasu.com ,
telefonicznie pod numerem +48 505 198 151 lub pisemnie na adres siedziby.
2.
Dane które Pani/Pan podaje w formularzu zgłoszeń będziemy przetwarzać w celu :
a) umożliwiania procesu rejestracji i udziału w zawodach sportowych oraz sporządzenia
wyników zawodów, dane osobowe z profilu użytkownika na jego polecenie przekazywane są
Organizatorowi wybranej imprezy sportowej (Administratorowi danych osobowych wybranej
imprezy sportowej) celem zarejestrowania użytkownika do udziału w imprezie i
przeprowadzenia procesu poboru opłaty,
b) gromadzenia danych historycznych o udziale w imprezach sportowych i uzyskanych
wynikach użytkowników, dane prezentowane są zarówno w indywidualnych profilach
zawodników, w listach startowych, listach wyników jak również uwzględniane w
prezentowanych statystykach. 3.
Podane dane mogą być przekazywane innym firmom, które z nami współpracują przy
organizacji imprez m.in. IT, dostawcom usług fotograficznych i video, partnerom i sponsorom
imprez sportowych – przy czym te firmy będą przetwarzać dane na podstawie umowy z
nami, wyłącznie w zakresie i w celu podanym w pkt 2., w celu prawidłowej realizacji usług
określonych w regulaminie.
4.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w
państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
5.
Podane dane osobowe będą przechowywane na czas niezbędny do wykonania umowy
związanej z imprezą sportową i uprawnień uczestnika wynikających z udziału w imprezie,
jednakże nie dłuższy niż 5 lat ( okres wynikający z przepisów szczególnych – ustawa o
rachunkowości).
6.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych w
ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu
maszynowego, prawo wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją.
7.
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie
danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych.
8.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy –
uczestnictwa w imprezie sportowej, konsekwencją niepodania danych osobowych będzie
brak możliwości uczestniczenia przez Panią
/Pana w imprezie sportowej.

Miłków, 24.05.2018r.

