
Załącznik nr 2

KLAUZULA INFORMACYJNA
w sprawie przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 roku 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 rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str.1), zwanego dalej
rozporządzeniem  2016/679  informujemy,  Panią/Pana  jako  uczestnika  imprezy  sportowej,
przedstawiciela  ustawowego  –  rodzica/opiekuna  prawnego niepełnoletniego  zawodnika
uczestniczącego w imprezie  sportowej  lub  osobę upoważnioną   do  udziału  w weryfikacji  oraz
odbioru pakietu startowego uczestnika, że:

1. Administratorem  danych  osobowych  przetwarzanych  w  ramach  imprezy  sportowej
pn. „13. Cieszyński  FORTUNA  Bieg” jest  Burmistrz  Miasta  Cieszyna,  Rynek  1,
43 – 400 Cieszyn,  e – mail: urzad@um.cieszyn.pl  (Koordynatorem imprezy sportowej  jest
Wydział Sportu Urzędu Miejskiego w Cieszynie, ul. Kochanowskiego 14, 43 – 400 Cieszyn,
e – mail:  sport@um.cieszyn.pl,  tel.  +48  502  261  684).  Administrator  powierzył
przetwarzanie danych osobowych uczestników imprezy firmie Datasport, ul. Okrężna 22, 58
– 310 Szczawno – Zdrój, e – mail: sport@datasport.pl (dalej: Datasport)  w celu rejestracji
zgłoszeń i obsługi pomiaru czasu biegu;

2. Dane  kontaktowe  inspektora  ochrony  danych:  Urząd  Miejski  w  Cieszynie,  Rynek  1,
43 – 400 Cieszyn, e  – mail: iod@um.cieszyn.pl;

3. Regulamin  biegu  znajduje  się  u  Koordynatora  imprezy  lub  na  stronie  datasport.pl  oraz
fortuna.bieguliczny.pl;

4. Rejestracja do „13. Cieszyńskiego FORTUNA Biegu” odbywa się za pośrednictwem portalu
Datasport. Administratorem danych osobowych profili założonych w portalu jest Datasport.
Więcej informacji: datasport.pl;

5. Pani/Pana  dane  osobowe  przetwarzane  będą  w  celu  organizacji  imprezy  sportowej
pn. „13. Cieszyński FORTUNA Bieg” na podstawie:

1) art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia 2016/679 – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę
na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych
celów (zgoda osoby której dane dotyczą zgodnie z rozporządzeniem 2016/679 oznacza
dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której
dane  dotyczą,  w formie  oświadczenia  lub  wyraźnego  działania  potwierdzającego,
przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych),

2) art.  6  ust.  1  lit.  e)  rozporządzenia  2016/679  –  przetwarzanie  jest  niezbędne  do
wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. 

6. Odbiorcą  Pani/Pana  danych  osobowych  jest  firma  Datasport  i  firmy  informatyczne
świadczące usługi serwisowe oprogramowania oraz hostingowe. Dane uczestników zostaną
wykorzystane  do  sporządzenia  list  z  wynikami  biegu  (w zakresie  imię,  nazwisko,
miejscowość, kraj, klub/drużyna, rocznik, płeć, uzyskany wynik czasowy i miejsce), które
zostaną  opublikowane  w Internecie  i  mogą  zostać  wykorzystane  przez  Organizatorów,
Sponsorów, Partnerów, Patronów medialnych oraz podane do środków masowego przekazu.
Wizerunek  uczestnika  może  zostać  utrwalony  na  zdjęciach  i filmach  podczas  trwania
imprezy a także może zostać wykorzystany przez Organizatorów, Sponsorów, Partnerów,
Patronów medialnych oraz przekazany do środków masowego przekazu;

7. Pani/Pana dane  osobowe będą przechowywane przez okres  niezbędny do realizacji  celu
przetwarzania a następnie przez okres ustalony zgodnie z:



1) ustawą z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;

2) rozporządzeniem Prezesa  Rady  Ministrów z  dnia  18  stycznia  2011  roku  w sprawie
instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie
organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

8. Posiada Pani/Pan prawo do:

1) dostępu do swoich danych osobowych,

2) sprostowania swoich danych osobowych, 

3) usunięcia danych osobowych, 

4) ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 

5) cofnięcia  zgody  w  dowolnym  momencie  bez  wpływu  na  zgodność  z prawem
przetwarzania,  którego  dokonano  na  podstawie  zgody  przed  jej  cofnięciem  dla
przetwarzania  danych  osobowych,  których  podstawą  przetwarzania  jest  Pani/Pana
zgoda;

6) wniesienia  skargi  do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres:  Urząd
Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, iż
przetwarzanie  danych  osobowych  dotyczących  Pani/Pana  danych  narusza  przepisy
rozporządzenia 2016/679;

9. Podanie  przez  Panią/Pana  danych  osobowych  jest  dobrowolne,  ale  bez  ich  podania  nie
będzie  możliwości  udziału  Pani/Pana  w  imprezie  sportowej  pn. „13. Cieszyński  FORTUNA
Bieg”,  wzięcia  udziału  w  weryfikacji  i  odbioru  pakietu  startowego  w  imieniu  uczestnika
imprezy sportowej (upoważnienie);

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania
decyzji, w tym profilowania, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 rozporządzenia 2016/679. 


