Zgłoszenie oddaj 15 sierpnia (w dniu zawodów) w namiocie Carbo Asecura
znajdującym się przed wejściem do Miejskiego Ośrodka Rekreacji i Sportu
w Pszczynie, przy ul. Basztowej 4.
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OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
Administratorem danych osobowych jest Carbo Asecura S.A. z siedzibą w Pszczynie przy ulicy Żorskiej 10. Przetwarzanie danych
dokonywane jest na podstawie: Art.6 ust.1 lit.b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 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, zwane dalej RODO) wynika z faktu wypełnienia formularza zgłoszeniowego do X Biegu Pszczyńskiego Carbo Asecura o Puchar Burmistrza. Art.6 ust.1
lit.a) RODO – w zakresie wizerunku oraz publikacji danych na liście startowej i w tabeli wyników zawodów oraz kontaktów w celach
marketingowych - wynika z wyrażenia przez Panią/Pana zgody. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy.
Wyjątek stanowią dane w postaci wizerunku i czynność przetwarzania polegająca na publikacji danych na liście startowej i w tabeli
wyników, która wynika z wyrażonej zgody i która nie jest konieczna do zawarcia umowy. Dane nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie podlegają profilowaniu. Odbiorcami danych mogą być jedynie osoby upoważnione do przetwarzania danych oraz
uprawnione na podstawie prawa organy publiczne. Dane mogą być przekazywane dostawcom usług informatycznych, podmiotom
świadczącym usługę obsługi technicznej zawodów (zapisy on-line, pomiar czasu) oraz usługi rejestracji przebiegu zawodów w formie
zdjęć i filmów. Firmy te przetwarzają dane na rzecz administratora. Dane w postaci wizerunku oraz dane publikowane w oficjalnych
listach startowych i tabelach wyników przetwarzane będą do momentu wycofania zgody. Pozostałe dane przetwarzane będą do
momentu przedawnienia roszczeń z tytułu udziału w zawodach bądź do momentu wygaśnięcia obowiązku ich przechowywania
wynikającego z przepisów prawa. Ma Pan/Pani prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, przenoszenia oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi
do organu nadzorczego, którym obecnie w Polsce jest Urząd ochrony danych osobowych z siedzibą w Warszawie przy ulicy Stawki 2.
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START: PARK PSZCZYŃSKI
Na uczestników czeka 300 koszulek i medali
Zachęcamy do wsparcia akcji charytatywnej prowadzonej na terenie imprezy
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