KLAUZULA INFORMACYJNA
W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

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 (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016 r.), dalej: „RODO”, wobec faktu, że
aby wziąć udział w „NINJA-RACE” koniecznym jest przekazanie Organizatorowi, zgodnie z
definicją podaną w Regulaminie Konkursu, Pana/Pani danych osobowych, w rozumieniu art.
4 lit a) RODO informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników i zwycięzcy jest
Zleceniodawca Konkursu to jest: Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „NINJA”, ul.
Dunikowskiego 90, 20-425 Lublin, KRS: 0000709998, NIP: 712-335-73-29, Regon:
369036704 (dalej: „Administrator”).
2. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b RODO,
w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia „NINJA-RACE”, a także
wyłonienia zwycięzców i wydania nagród, a także w celach marketingowych, zgodnie
z udzieloną w tym ostatnim przypadku Pana/ Panią zgodą.
3. Organizator będzie zbierał od uczestników następujące dane:
1. imię i nazwisko,
2. numer telefonu do kontaktu,
3. adres e-mail,
4. data urodzenia,
5. wizerunek.
1. Podanie danych osobowych Pana/Pani, jako uczestnika „NINJA-RACE” jest
dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celu podanego w pkt 2 powyżej.
2. Okres przechowywania danych osobowych związany jest z okresem przedawnienia
roszczeń cywilnoprawnych, wynikających z udziału w „NINJA-RACE”, wydaniem
nagród oraz prawem do publikacji wizerunku uczestników, zgodnie z zasadami
Regulaminu, jak i wykonywania obowiązków przechowywania dokumentów
księgowych i przedawniania karalności czynów związanych z posługiwaniem się
dokumentami księgowymi. Najdłuższy okres przechowywania danych w celu
zabezpieczenia praw z konkursu oraz wykonywania obowiązków archiwizacyjnych
wynosi 10 lat.
3. Administrator, przy przetwarzaniu danych osobowych stosuje zabezpieczenia danych
osobowych przez podjęcie środków technicznych i organizacyjnych, właściwych dla
ochrony danych osobowych.
4. Administrator oświadcza, że:

1. znajdujące się w jego posiadaniu urządzenia i systemy informatyczne służące
do przetwarzania danych osobowych zapewniają odpowiedni poziom
bezpieczeństwa;
2. stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę
przetwarzanych danych osobowych, a w szczególności zabezpieczenia danych
osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem
przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem RODO, zmianą,
utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem, w zakresie, za który odpowiada
Administrator.
1. Administrator oświadcza, że dane uczestników „NINJA-RACE” nie będą
przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
2. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, a także o prawo do przenoszenia danych.
3. Dane uczestników „NINJA-RACE” nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym,
za wyjątkiem możliwości powierzenia przetwarzania danych osobowych podmiotowi
trzeciemu, na podstawie przepisu art. 28 RODO, zgodnie z odrębnie zawartą w tym
celu umową, a także podmiotom współpracującym z Administratorem w zakresie
wydania nagród, jak i za wyjątkami przewidzianymi przepisami prawa.
4. Uczestnikom „NINJA-RACE” przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

