Obowiązek informacyjny
1. Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?
Administratorem Twoich danych osobowych jest
SPORT GÓRSKI JERZY GÓRSKI
PIASTA KOŁODZIEJA 12/5, 67-200 GŁOGÓW, NIP: 693 134 18 87

2. Z kim możesz skontaktować się w sprawie przetwarzania Twoich danych osobowych?
We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych może
skontaktować się:
Bezpośrednio z Administratorem:
Numer telefonu: +48 504-225-878
Adres email: biuro.gorski@wp.pl
3. Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych?

CEL PRZETWARZANIA

PODSTAWA PRAWNA

Jako organizator zawodów przetwarzamy
twoje dane osobowe na podstawie wyrażonej
przez ciebie zgody.

Art. 6 ust. 1 lit. a RODO

Jako organizator zawodów jesteśmy
zobowiązani do przekazania twoich danych
osobowych odpowiedniemu urzędowi
skarbowemu gdy wygrasz nagrodę

Art. 6 ust. 1 lit. c RODO

Zgodnie z art.30 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku
dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz. U. z 2016r., poz 2032

4. Czy Twoje dane będą przetwarzane w sposób, z który wiąże się z zautomatyzowanym
podejmowaniem decyzji, m.in. takim jak profilowanie?
Nie profilujemy osób korzystających z naszych serwisów czy usług.

5. Komu przekazywane będą Twoje dane osobowe?
Twoje dane osobowe będą przekazywane do sts-timing zajmującej się pomiarami czasów
podczas naszych imprez, oraz mogą być przekazywane do podmiotów takich jak urząd
skarbowy przypadku gdy zajmiesz premiowane nagrodą miejsce.
6. Przez jaki czas przetwarzane będą Twoje dane osobowe?
Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla zrealizowania zawodów, a po
tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla
zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody.
7. Czy podanie danych jest moim obowiązkiem?
Przekazanie przez Ciebie danych osobowych odbywa się na zasadzie dobrowolności,
jednakże konieczne w celu należytego zrealizowania zawodów sportowych. Niepodanie
danych spowoduje niemożliwością wystartowania w zawodach.
8. Jakie są Twoje prawa?
•

żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia
lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

•

wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,

•

przenoszenia danych,

•

wniesienia skargi do organu nadzorczego,

•

cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

