POLITYKA PRYWATNOŚCI
I.ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem danych osobowych jest:
1. Organizatorzy: Medard Micun, Katarzyna Micun.
Kontakt: runpeakstok@gmail.com tel. 508 083 171
(wymieniani jako Organizator/Organizatorzy)
2. Właściciel Platformy B4SPORTONLINE

II.INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Organizatorzy są odpowiedzialni za przetwarzanie powierzonych przez B4SPORTONLINE danych
osobowych zgodnie z zasadami wynikającymi z 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 (dalej RODO), które wchodzi w
życie z dniem 25 maja 2018 roku. Przetwarzanie przez Organizatorów, Państwa danych odbywa się
w sposób rzetelny, zgodny z prawem oraz jest całkowicie bezpieczne. Dbamy o to, aby ich
przetwarzanie nie naruszało Państwa praw i wolności. Poniżej zamieszamy informacje dotyczące
zasad przetwarzania danych osobowych. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o
kontakt drogą mailową na adres: runpeakstok@gmail.com i inspektor@b4sport.pl

III.CEL I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA
Każde przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Państwa dane
są przetwarzane w celu uczestnictwa w biegu; rejestracja na bieg Run Peak Stok, wiąże się z
wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych. Podstawą prawną przetwarzania danych
osobowych jest w tym przypadku art. 6 ust. 1 lit b RODO.

IV.DANE PRZETWARZANE
Informujemy, że Organizator i Właściciel Platformy B4SPORTONLINE przetwarza Państwa dane
osobowe w postaci danych identyfikacyjnych: imię, nazwisko, adres mail, numer telefonu, adres
zamieszkania, data urodzenia.

V.ODBIORCY DANYCH
Organizator otrzymuje pośrednio dane od Właściciela Platformy B4SPORTONLINE w związku z
korzystaniem z niniejszej Platformy do rejestracji na zawody sportowe.

VI.PRZEKAZANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH
Nie przekazujemy Państwa danych poza teren Polski/UE/EOG.

VII.OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
Państwa dane pozyskane w związku z rejestracją na zawody sportowe przez platformę
B4SPORTONLINE. Dane osobowe uczestników przechowywane są w bezpieczny sposób przez cały
czas istnienia Platformy B4SPORTONLINE. Zostaną usunięte jedynie na wniosek uczestnika, który
chce „być zapomnianym”.

VIII.PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE PRZECHOWUJEMY, PRZETWARZAMY

• Prawo dostępu do treści swoich danych, modyfikacji oraz usunięcia danych,
• Prawo do wniesienia żądania o zaprzestaniu przetwarzania danych,
• Prawo do przenoszenia danych,
• Prawo do cofnięcia zgodny na przetwarzanie danych osobowych,
• Prawo do ograniczenia przetwarzania danych
Mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli
przetwarzanie danych narusza przepisy prawa.

IX.INFORMACJA O DOBROWOLNOŚCI | WYMOGU PODANIA DANYCH
Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem uczestnictwa w zawodach. Odmowa ich
podania uniemożliwi uczestnictwo w zawodach.

