Oświadczam, ze zapoznałam/zapoznałem się z klauzulą RODO i link do pełnego tekstu (również
obowiązkowe)
1. Administratorem danych osobowych jest Organizator (Stowarzyszenie K2 Partners, ul.
Spółdzielców 19c/1, 72-006 Mierzyn, info@k2partners.org.pl).
2. Dane osobowe Uczestników zabawy „Wirtualna Pyrzycka Szybka Dycha FIEGE” (dalej:
Zabawa) będą przetwarzane w celu:
a. zawarcia i wykonania umowy, tj. organizacji i przeprowadzenia Zabawy (podstawa prawna:
art. 6 ust. 1 lit b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej jako RODO;
b. dochodzenia ewentualnych roszczeń (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO w
ramach uzasadnionego interesu prawnego Administratora);
c. wykonania obowiązków prawnych np. wystawiania rachunków lub faktur (podstawa
prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
d. w celach informacyjnych, wewnętrznych celach administracyjnych, analitycznych i
statystycznych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO w ramach uzasadnionego
interesu prawnego Administratora);
e. ogłoszenia wyników Imprezy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
f. promocyjnych i marketingowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO w ramach
uzasadnionego interesu prawnego Administratora).
3. Dane osobowe Uczestników Zabawy mogą być przekazane następującym kategoriom
odbiorców:
a. podmiotom, którym muszą być udostępnione na podstawie przepisów prawa;
b. podmiotom, z którymi Administrator współpracuje w celu organizacji Zabawy lub
przesłania upominków;
c. innym podmiotom współpracującym z Administratorem w celu realizacji jego praw
(ubezpieczycielom, podmiotom świadczącym usługi: informatyczne, prawne,
marketingowe).
4. Administrator przetwarza następujące dane: dane identyfikacyjne (imię i nazwisko, data
urodzenia, miejsce zamieszkania, NIP), dane kontaktowe (numer telefonu, adres email,
adres zamieszkania), dane rozliczeniowe (numer rachunku bankowego), nazwę klubu,
wizerunek, a także rozmiar stopy (w celu prawidłowego dobrania upominku).
5.
Dane osobowe przechowywane będą przez Administratora przez okres 10 lat lub do czasu
przedawnienia roszczeń lub upływu okresu przechowywania dokumentów na potrzeby
rachunkowości oraz ze względów podatkowych. Po upływie ostatniego z tych okresów dane
Uczestnika zostaną usunięte lub zanonimizowane przez Organizatora.
6. Uczestnik ma prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych jego
dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia
danych, a także ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
7. W przypadku dokonania naruszeń związanych z ochroną danych osobowych przez
Administratora, uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w
Zabawie.
9. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w postaci wizerunku jest
dobrowolne.
10. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być w każdym czasie wycofana, ale
cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie tej zgody przed jej wycofaniem.
11. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

