
Załącznik nr 2 do Regulaminu  

„II Bieg Cysterski” 

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH  

DLA UCZESTNIKA WYDARZENIA 

W związku z art. 13 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 (RODO), informujemy Panią/Pana, że: 

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych przetwarzanych jest Urząd Gminy 

Krotoszyce reprezentowany przez Wójta Gminy Krotoszyce, zwany dalej: "Administratorem". 

Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: ul. Piastowska 46, 59-223 

Krotoszyce lub telefonując pod numer: 76 88 78 421. 

2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować 

poprzez adres e-mail: iod@krotoszyce.pl lub telefonując pod numer: 76 88 78 421 

3. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit b) 

RODO - realizacja umowy (zgłoszenie udziału w wydarzeniu jest jednoznaczne z akceptacją 

niniejszego Regulaminu i stanowi zawarcie umowy). Pani/Pana dane osobowe przetwarzane 

będą w celu realizacji umowy, której jest Pani/Pan stroną, tj. umożliwienia udziału                             

w wydarzeniu oraz wykonania niezbędnych do tego czynności administracyjnych                                   

i informacyjnych (np. kontakt z Uczestnikiem, prowadzenie zapisów i list startowych, 

przygotowanie, organizacja i przeprowadzenie wydarzenia, wyniki z imprezy: wyłonienia 

zwycięzców i przyznania nagród), a także w celach promocji wydarzenia, statystycznych                            

i archiwalnych. 

4. Przetwarzanie będą Pani/Pana dane: imię i nazwisko, nr telefonu, rok urodzenia, miejsce 

zamieszkania, numer na liście startowej, uzyskany wynik oraz wizerunek. 

5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją odmowy ich 

podania będzie brak możliwości uczestniczenia w wydarzeniu. 

6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych 

osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom realizującym pomiar czasu. 

7. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa. 

8. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich 

sprostowania lub ograniczenia przetwarzania. 

9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.  

 

 


