Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Ja, niżej podpisana/y wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez STOWARZYSZENIE
„WIKLINA” PRZYJAZNY ISEP z siedzibą ISEP 54, 32-830 WOJNICZ w celu i zakresie niezbędnym dla mojego
uczestnictwa oraz organizacji, przeprowadzenia i promocji, organizowanego przez STOWARZYSZENIE „WIKLINA”
PRZYJAZNY ISEP spływu kajakowego pn.: „Dunajcem do Ispu” w dniu 16 lipca 2022 roku. Jednocześnie
oświadczam, iż zapoznałem/am się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym: o celu
i sposobie przetwarzania moich danych osobowych.
Imię i nazwisko: .....................................................
Czytelny podpis: ....................................................
Isep, dnia .............................. 2022 roku
* W przypadku osoby niepełnoletniej zgodę na przetwarzanie danych osobowych wyraża osoba sprawująca
władzę rodzicielską lub opiekun prawny.

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UCZESTNIKA
Spływu Kajakowego „Dunajcem do Ispu” w dniu 16 lipca 2022 roku
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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) dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informujemy, że:
Administrator Danych Osobowych
Administratorem Pana/i danych osobowych jest STOWARZYSZENIE WIKLINA „PRZYJAZNY ISEP” z siedzibą ISEP 54, 32-830 WOJNICZ.
W imieniu Administratora działa Prezes. Może Pan/i uzyskać informacje o przetwarzaniu Pana/i danych osobowych pod wskazanym
wyżej adresem.
1. W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Państwa dane osobowe
Przetwarzanie Pana/i danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 a) RODO tzn. wyrażonej przez Pana/ią zgody na przetwarzanie swoich
danych osobowych. Pana/i dane osobowe będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym dla organizacji, przeprowadzenia
i
promocji organizowanego przez STOWARZYSZENIE „WIKLINA” PRZYJAZNY ISEP z siedzibą ISEP 54, 32-830 WOJNICZ Spływu kajakowego
„Dunajcem do Ispu” w dniu 16 lipca 2022 roku.
Przetwarzanie danych obejmuje:
- przechowywanie przez administratora niniejszego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz
o zapoznaniu się z treścią niniejszej klauzuli, oraz o przyjęciu Regulaminu;
- publikację wizerunku na stronie internetowej organizatora, portalu społecznościowym Facebook, w każdy sposób, w jaki publikowane
lub rozpowszechniane będą przez organizatora informacje o spływie kajakowym.
2. Czy podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkiem i jakie są konsekwencje ich niepodania
Podanie przez Pana/ią danych osobowych i wrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na
ich przetwarzanie uniemożliwia udział w spływie kajakowym.
3. Komu możemy przekazać Państwa dane osobowe
Pana/i dane będą udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisu prawa.
4. Jak długo będą przechowywane Państwa dane osobowe
Pana/i dane osobowe będą przechowywane przez okres 1 roku.
5. Jakie są Państwa prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
W związku z przetwarzaniem Pana/i danych osobowych ma Pan/i prawo do żądania od Administratora dostępu do nich, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania i prawo do wniesienia sprzeciwu, przenoszenia danych oraz cofnięcia wyrażonej zgody na
przetwarzanie danych w dowolnym momencie, co uniemożliwi jednak udział w spływie kajakowym. Wycofanie zgody nie wpływa na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Pana/i prawa na wniosek zrealizuje Administrator.
6. Gdzie mogą Państwo wnieść skargę wobec przetwarzania Państwa danych
Jeśli uzna Pan/i, że przetwarzanie Pana/i danych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Panu/i prawo do wniesienia
skargi wobec ich przetwarzania do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2.
7. Czy Państwa dane będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji
Pana/i dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu. Administrator danych osobowych
nie przekazuje danych do państwa trzeciego.

