
 

 

 
INFORMACJA SKIEROWANA DLA OSÓB, KTÓRYCH DANE OSOBOWE SĄ PRZETWARZANE W ZWIĄZKU           

Z UDZIAŁEM W ZAWODACH SPORTOWYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ TKKF OGNISKO PAŁUKI 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia                           
27-04-2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej RODO, 
informujemy iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej 
/TKKF/ Ognisko Pałuki, z siedzibą w Wągrowcu /62-100/, przy ul. Jeżyka 50, telefon: 605 277 869, 
adres mailowy: biuro@bikecrossmaraton.pl 

2. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane przez Administratora w celu przeprowadzenia 
zawodów sportowych, na które Pani/Pan się dobrowolnie zgłosił. 
Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a. 

3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych, a więc podmiotami, którym mogą być ujawnione dane 
osobowe są: 
- podmioty i organy, którym Administrator jest zobowiązany udostępniać dane na podstawie 
powszechnie obowiązujących przepisów prawa; 
- partnerzy organizatora danych zawodów; 
- podmioty przetwarzające dane na podstawie upoważnienia Administratora i wyłącznie na jego rzecz 
– w tym w szczególności firmy zewnętrzne lub organizator zastępczy w celu dokonania pomiaru czasu 
i przygotowania wyników zawodów; 
- organizator lokalny, na podstawie umowy o współpracy – tylko w zakresie niezbędnym dla 
przeprowadzenia zawodów. 

4. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego /państwo spoza Unii Europejskiej/ oraz 
organizacji międzynarodowej. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 1 roku, licząc od końca roku 
kalendarzowego, w którym zostały pozyskane. 

6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora, przysługuje Pani/Panu: 
a) Prawo żądania od Administratora: 

- dostępu do danych osobowych; 
- niezwłocznego sprostowania danych osobowych; 
- niezwłocznego usunięcia danych osobowych; 
- ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

b) Prawo wniesienia do Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych 
c) Prawo do przenoszenia danych osobowych; 
d) Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego (Prezes Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych), gdy uzna Pani/Pan, że naruszeniu uległy przepisy RODO 
7. Podanie danych osobowych jest niezbędnym dla przeprowadzenia zawodów sportowych; 

konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uczestniczenia w zawodach. 
8. Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych: Wojciecha Gogolewskiego; kontakt do IOD: 

tel. 605 277 869; adres mailowy: biuro@bikecrossmaraton.pl 
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