KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
W związku z realizacją wymogów 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 „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o
przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych jest: Stowarzyszenie Rajsport Active, ul. Warszawska 6, 98-200
Sieradz
2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania
Stowarzyszenia Rajsport Active , a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z nami za
pomocą adresu rajsport@rajsportactive.pl
3. Administrator danych osobowych – Klub Sportowy Rajsport Sieradz Active team w Sieradzu - przetwarza Pani/Pana dane
osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
4. Przy rejestracji na naszej stronie internetowej oczekujemy od Pani/Pana podania danych niezbędnych do obsługi Pani/Pana
uczestnictwa w organizowanej przez nas imprezie. W każdej chwili może Pani/Pan zrezygnować z przetwarzania przez nas
Pani/pana danych, wyklucza to jednak również z uczestnictwa w naszych wydarzeniach.
5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
Prowadzienia obsługi wydarzeń:
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umieszczenia danych w wewnętrznym systemie uczestników
informowania Pani/Pana o imprezach, w których chcą Państwo brać lub biorą Państwo udział;
przygotowania i wydrukowania list startowych oraz umieszczenia list na stronie internetowej
rozwieszenia list startowych
przygotowania, wydrukowania list z wynikami poszczególnych biegów i wywieszenia list w Biurze
umieszczenia list z wynikami poszczególnych biegów na stronie internetowej zapisów
umieszczenia danych na listach osób do dekoracji pucharowej;
odbierać od Pani/Pana niezbędne oświadczenia i zgody na udział w imprezach;
informować Panią/Pana o wszystkich szczegółach związanych z przebiegiem imprez;
informować Panią/Pana o wynikach z organizowanych przez nas imprez;
obsługiwać zgłoszenia, które do pani/Pan kieruje;
kontaktować się z Panią/Panem, w tym w celach związanych z działalnością naszej firmy;
zapewnienia obsługi usług płatniczych;
zgodnie z przepisami prawa dla celów podatkowych i rachunkowych.
Prowadzić analizę i statystyki marketingowe:
kontaktować się z Panią/Panem w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi poprzez dostępne kanały
komunikacji;
organizować programy lojalnościowe, konkursy oraz akcje promocyjne, w których może Pani/Pan wziąć udział;
prowadzić analizy statystyczne.

Prowadzić analizę i statystyki marketingowe:
●kontaktować się z Panią/Panem w celach związanych z dozwolonymi działaniami
marketingowymi poprzez dostępne kanały komunikacji;
●organizować programy lojalnościowe, konkursy oraz akcje promocyjne, w których
może Pani/Pan wziąć udział;
●prowadzić analizy statystyczne.
6. Pani/Pana osobowe udostępniamy podmiotom wspierającym nas w prowadzeniu działalności i organizowaniu imprez sportowych,
czyli takim, które wspomagają obsługę informatyczną, wspierają promocję ofert, współpracują w ramach kampanii marketingowych,
organizacji eventów, stowarzyszeniom sportowym, organom administracji publicznej. Pani/Pana dane osobowe udostępniane są w
obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do żądania:
usunięcia/dostępu/sprostowania/ ograniczenia przetwarzania/ sprzeciwu wobec przetwarzania/wniesienia/przenoszenia Pani/Pana
danych osobowych.
8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych
(art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na
zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Stowarzyszeniu Rajsport Active danych osobowych,
przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
10. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

