KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UCZESTNIKÓW BŁOTNEJ LIGI MISTRZÓW 2019
W związku z Rozporządzeniem 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, zwanym
dalej RODO, informujemy, że:
1. Organizatorem imprezy Błotna Liga Mistrzów 2019 a jednocześnie Administratorem Danych Osobowych (ADO) jest
Towarzystwo Wspierania Inicjatyw Społecznych ALPI, ul. Piastowska 3B/79, 15-207 Białystok, zwany dalej
Administratorem.
2. W sprawach ochrony danych osobowych można kontaktować się za pośrednictwem:
• e-mail: biuro@alpi.org.pl
• pocztowo: Towarzystwo Wspierania Inicjatyw Społecznych ALPI, ul. Piastowska 3B/79, 15-207 Białystok
3. Uczestnikiem imprezy Błotna Liga Mistrzów 2019 jest każda osoba fizyczna która bierze udział w Imprezie, zwana dalej
Uczestnikiem.
4. Informujemy, że przebieg Imprezy Błotna Liga Mistrzów 2019, w tym wizerunek Uczestników, będzie utrwalany za
pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
5. Biorąc udział w Imprezie Uczestnik wyraża nieodpłatnie zgodę na wykorzystanie, w tym rozpowszechnianie przez
Administratora jego wizerunku, utrwalonego w trakcie Imprezy za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
Wizerunek może zostać opublikowany w całości lub we fragmentach między innymi na portalach społecznościach i
stronach internetowych Administratora jak i podmiotów z nią współpracujących, jak również na wykonanych przez
Administratora dokumentach, publikacjach, prezentacjach, materiałach filmowych, broszurach oraz innego rodzaju
materiałach informacyjnych, w związku z organizacją Imprezy oraz działalnością informacyjną lub promocyjną.
6. Pana/Pani dane osobowe będą przez nas przetwarzane w celu:
• realizacji prawnie usprawiedliwionych interesów Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO takich jak np:
wykonanie zawartych przez nas umów z podmiotami trzecimi, w tym z naszymi partnerami i sponsorami, marketing
bezpośredni naszych usług i zadań, promocji imprezy, w związku z wykonywaniem naszych zadań statutowych i
obowiązków prawnych, w tym umownych;
7. Pana/Pani dane osobowe będziemy przetwarzać:
• przez czas wykonania zadań Administratora oraz innych prawnych obowiązków, w tym umownych i/lub
• przez czas, w którym przepisy prawa nakazują nam przechowywać dane i/lub
8. Pana/Pani dane osobowe będą mogły być przez nas przekazywane naszym partnerom, z którymi mamy zawarte umowy
na współpracę przy wykonywaniu naszym zadań i innych obowiązków prawnych, w tym umownych, podmiotom
świadczącym nam pomoc informatyczną, prawną, usługi doradcze, konsultacyjne oraz innym podmiotom działającym na
nasze zlecenie a świadczącym nam usługi niezbędne do realizacji naszych zadań statutowych i wykonania innych
obowiązków prawnych, w tym umownych;
9. zgodnie z RODO, przysługują Panu/Pani:
• prawo żądania od nas dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa,
• prawo sprostowania Państwa danych osobowych,
• prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych,
• prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych,
• prawo przenoszenia danych,
• prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
• prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz może być warunkiem uczestnictwa przez
Pana/Panią w Imprezie, w związku z tym będziecie Państwo zobowiązani do ich podania w wymaganym przez nas
zakresie.
11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
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