
ANEKS 

do Regulaminu XIV Grand Prix MTB Solidarności 

19.08.2018 r., Jaworzyna Śląska 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

 Szanowni Państwo,  

w  związku  z  rozpoczęciem  stosowania  z  dniem  25  maja  2018  r.  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)  (zwane  dalej: 

„Rozporządzenie”) informujemy, iż od dnia 25 maja 2018r. przysługują Pani/Panu określone poniżej 

prawa związane z przetwarzaniem przez  Samorządowy Ośrodek Kultury i Bibliotekę Publiczną w 

Jaworzynie Śląskiej, ul. Powstańców 3, 58-140 Jaworzyna Śląska (zwany dalej SOKiBP) Pani/Pana 

danych osobowych.  

Jednocześnie na podstawie art. 13 Rozporządzenia informujemy, że:  

1.  Administratorem  Pani/Pana  danych  osobowych  jest  Samorządowy Ośrodek Kultury i Biblioteka 

Publiczna w Jaworzynie Śląskiej, ul. Powstańców 3, 58-140 Jaworzyna Śląska. 

2.  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w zakresie podanym w formularzu zgłoszeniowym.  

3. Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, kontakt z pod adresem e-mail: 

iod@sokibp.pl. 

4.  Na  podstawie  art.  6  ust.1  lit.  f)  Rozporządzenia,  Administrator  przetwarza  Pani/Pana  dane 

osobowe w celu właściwej organizacji imprezy sportowej z Pani/Pana udziałem lub z udziałem 

Pani/Pana podopiecznego, a w szczególności w celu:  

a)  umieszczenia danych w wewnętrznym systemie organizatora wyścigu służącym ewidencji 

zgłoszonych zawodników, 

b)  przygotowania i wydrukowania list startowych oraz list wyników i umieszczenia ich na tablicy 

ogłoszeń w Biurze Zawodów, 

c)  umieszczenia  list  z  wynikami  zawodów sportowych oraz relacji z imprezy na  stronie  

internetowej organizatorów, w  serwisie internetowym facebook.com oraz  na  stronie  internetowej  

Dolnośląskiego Związku Kolarskiego,  

5.  Podstawą  przetwarzania  Państwa  danych  jest  prawnie  uzasadniony  interes realizowany   przez  

SOKiBP,  przez  który  rozumieć  należy  organizację imprezy sportowej – XIV Grand Prix MTB 

Solidarności, wynikającego z realizacji celów statutowych SOKiBP.  

6.  W  związku  z  przetwarzaniem  danych  w  celach  wskazanych  w  pkt.  3,  Panstwa  dane osobowe  

mogą  być  udostępnione  innym  odbiorcom  lub  kategoriom  odbiorców  danych osobowych.   

 



7.  Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być:  

a)  pracownicy i współpracownicy SOKiBP,  

b)  podmioty  zewnętrzne  i  ich  pracownicy  lub  współpracownicy  biorący  udział  w przygotowaniu i 

obsłudze imprezy, a w szczególności sędziowie oddelegowani przez DZKol, 

c)  pozostali uczestnicy imprezy organizowanej przez SOKiBP, w tym  osoby znajdujące się na terenie 

imprezy,  

d)  użytkownicy  strony  internetowej  organizatorów,  serwisów   społecznościowych,  strony 

internetowej DZKol,  

8.  Państwa  dane  osobowe  będą  przetwarzane  przez  Administratora  na  okres  niezbędny  dla 

realizacji celów wskazanych w pkt.3. W przypadku przetwarzania danych za Państwa zgodą, 

przechowywanie  danych  osobowych  będzie  się  odbywać  do  czasu  cofnięcia  zgody.  Jeżeli 

przepisy  prawa  będą  wymagały  wcześniejszego  usunięcia  Państwa  danych  osobowych  lub 

dłuższego ich przechowywania, Administrator zastosuje się do takiego obowiązku prawnego.  

9.  Pani/Pana  dane  nie  będą  przetwarzane  w  sposób  zautomatyzowany  jak  również  w  formie 

profilowania.   

10. W  związku  z  przetwarzaniem  przez  SOKiBP  Pani/Pana  danych  osobowych, przysługuje  

Pani/Panu:  prawo  dostępu  do  treści  danych,  prawo  do  sprostowania  danych, prawo do 

usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych,  

11. W  przypadku  zastrzeżeń  co  do  sposobu  przetwarzania  danych  osobowych  przez  SOKiBP, 

możecie Państwo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

12. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do udziału w XIV 

Grand Prix MTB Solidarności.  

13. SOKiBP  nie  będzie  przekazywać  Państwa  danych  osobowych  do  państw  trzecich  (poza  Unię  

Europejską  lub  Europejski  Obszar  Gospodarczy)  lub  do  organizacji międzynarodowych.   

 

 

 

Jaworzyna Śląska, 17.08.2015 r. 


