Załącznik 1 do Regulaminu

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?
Administratorem Twoich danych osobowych jest ENYO GROUP S.c. (NIP: 526-25-44-258, REGON: 369826949.
Kontakt z administratorem danych osobowych jest możliwy pod adresem organizator@tropy.net

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzane są Twoje dane osobowe?
a. świadczenia usług drogą elektroniczną:
•

wykonania umowy – czyli Twojego udziału w Rajdzie Mazurskie Tropy,

b. wykonania umowy – czyli Twojego udziału w Rajdzie Mazurskie Tropy:
•
•
•
•
•

Twojego uczestnictwa w Rajdzie Mazurskie Tropy (przygotowanie pakietu startowego, opracowanie
wyników, wydanie nagród itp.),
publikowania ogólnodostępnych list startowych oraz wyników,
przesyłanie informacji organizacyjnych (email / SMS) dotyczących udziału w Rajdzie Mazurskie Tropy,
obsługi zgłoszeń i korespondencji które do nas kierujesz,
kontaktu z Tobą,

c. wykonania obowiązków prawnych ciążących na Organizatorze Rajdu Mazurskie Tropy w celach podatkowych i
rachunkowych
Czy musisz podawać dane osobowe?
Podanie danych osobowych jest niezbędne do Twojego udziału w Rajdzie Mazurskie Tropy.
Niepodanie danych osobowych uniemożliwia zawarcie umowy i udział w Rajdzie Mazurskie Tropy.

Jak długo będą przetwarzane Twoje dane osobowe?
Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązków związanych z archiwizacją
dokumentów. Okres ten jest zgodny z powszechnie obowiązującymi przepisami dotyczących działalności archiwalnej
albo do momentu wycofania zgody.

Kto będzie odbiorcą danych osobowych?
Twoje dane osobowe będą ujawniane współpracownikom oraz podwykonawcom Administratora w zakresie
niezbędnym dla realizacji wcześniej wymienionych celów przetwarzania danych osobowych.
Listy startowe i wyniki, zawierające podstawowe dane osobowe, będą ogólnodostępne, w tym będą publikowane na
stronie internetowej Rajdu Mazurskie Tropy.

Jakie prawa przysługują Tobie z tytułu przetwarzania Twoich danych osobowych?
Masz prawo do wniesienia żądania: dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, ich usunięcia oraz
ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz do ich
przenoszenia.
Dodatkowo, w odniesieniu do przetwarzania, które odbywa się na podstawie Twojej zgody – masz prawo do jej
cofnięcia w dowolnym momencie.

Do kogo możesz wnieść skargę na sposób przetwarzania Twoich danych osobowych?
Skargę możesz wnieść do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa.

