Załącznik nr 2
do Komunikatu Biura Zawodów z dnia 29.07.2020

Klauzula informacyjna – wnioskujący o zwrot opłaty za udział w Biegu Na Hrobaczą Łąkę/ Rajdzie Nordic Walking
Zgodnie z art. 13 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 (4.5.2016 L119/38 Dziennik Urzędowy Unii
Europejskiej PL; zwanym dalej RODO), informuję że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Centrum Sportowo-Widowiskowe w Kozach, pl. ks. Karola
Kochaja 1, 43-340 Kozy, numer telefonu: 33 8175-740, e-mail: dyrektor@csw.kozy.pl
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod nr telefonu: 33 8174-291, e-mail:
iod@gzosip.kozy.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu niezbędnym do:
Cel przetwarzania
Realizacji wniosku

Podstawa prawna
zwrot opłaty za udział w Biegu Na Hrobaczą
Łąkę/ Rajd Nordic
Walking * /zmiana
terminu/ a wynikający z Ustawa z dnia 23
kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny –
Niezawiniona
niemożliwość
spełnienia
świadczenia, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c)
RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do
wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego
na administratorze.
Archiwizacja danych
art. 6 ust. 1 lit. c) RODO tj. przetwarzanie jest
niezbędne do wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na administratorze w zw.
z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym
zasobie archiwalnym i archiwach.
Dochodzenia roszczeń i obrony zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e) RODO, tj.
przed roszczeniami
przetwarzanie jest niezbędne do wykonania
zadania realizowanego w interesie publicznym
lub w ramach sprawowania władzy publicznej
powierzonej administratorowi

Retencja

Do czasu
wniosku

rozpatrzenia

5 lat od zakończenia roku

5 lat od zakończenia roku

4. Odbiorcy danych: podmioty, z którymi administrator zawarł umowy powierzenia.
5. Przysługujące Pani/Panu prawa:
• Prawo żądania dostępu do danych
• Prawo żądania sprostowania danych
• Prawo żądania usunięcia danych
• Prawo żądania ograniczenia przetwarzania
• Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00193 Warszawa
6. Obowiązek podania danych:
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem przyjęcia i rozpatrzenia wniosku o zwrot opłaty
za udział Biegu Na Hrobaczą Łąkę/ Rajd Nordic Walking. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie
brak możliwości rozpatrzenia wniosku.
7. Przetwarzanie nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r.
8. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

