
1. Dane osobowe Uczestników dokonujących rejestracji przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

a w tym 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 oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

2. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Starostwo Powiatowe w Wieliczce z siedzibą przy ul. 

Rynek Górny 2, 32-020 Wieliczka. 

3. Organizator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, a kontakt z nim można uzyskać pod adresem 

email: iod@powiatwielicki.pl lub pisemnie na adres Organizatora (Administratora danych).  

4. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestników przez Administratora w celu organizacji 

Zawodów jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek uczestnictwa w Zawodach. 

5. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania i usuwania lub 

żądania ograniczenia ich przetwarzania, jak i złożenia sprzeciwu co do ich dalszego przetwarzania przez 

Organizatora oraz prawo do przeniesienia danych, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

6. Dane osobowe Uczestników umieszczone w Formularzu Rejestracyjnym mogą być przetwarzane w celu 

prowadzenia i realizacji Zawodów. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników dla celów prowadzenia  

i realizacji Zawodów obejmuje również publikację listy wyników, obejmującej: imię, nazwisko, rok urodzenia, 

nazwę miejscowości i nazwę klubu. Podstawą prawną dla przetwarzania danych Uczestnika w tym zakresie jest 

zgoda Uczestnika udzielona przy rejestracji na uczestnictwo w Zawodach oraz zaakceptowanie niniejszego 

Regulaminu. Podstawą prawną dla przetwarzania informacji o stanie zdrowia Uczestnika jest zgoda Uczestnika. 

7. Na podstawie odrębnej zgody wyrażonej przez Uczestnika jego dane kontaktowe umieszczone w Formularzu 

Rejestracyjnym mogą być również przetwarzane w celu przyszłych działań marketingowych dotyczących 

działalności, produktów i usług Organizatora i Partnera oraz podmiotów z nimi powiązanych. Podstawą prawną 

dla przetwarzania wskazanych danych Uczestnika jest jego zgoda. 

8. Uczestnik ma prawo cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych do 

celów organizacji Zawodów, z zastrzeżeniem, że nie ma to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody na przetwarzanie informacji o 

braku przeciwwskazań zdrowotnych/ lekarskich do wzięcia udziału w Zawodach jest równoznaczne z rezygnacją 

z udziału w Zawodach. 

9. Uczestnik ma prawo cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych do 

celów marketingowych, z zastrzeżeniem, że nie ma to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

10. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestników do celów marketingowych jest 

dobrowolne. 

11. W zakresie niezbędnym dla potrzeb realizacji Zawodów, Organizatorzy będzie uprawniony do wysyłania 

Uczestnikom w dowolnym czasie wiadomości w zakresie prowadzenia i realizacji Zawodów i funkcjonowania 

Strony internetowej (przypomnienia, komunikaty systemowe, powiadomienia techniczne, ważne ogłoszenia). 

12. Dostęp do danych osobowych Uczestników będą mieli wyłącznie Organizator, Partner oraz podmioty, 

działające na ich rzecz w związku z organizacją Zawodów lub w innych celach, w których dane osobowe mogą 

być wykorzystywane zgodnie z niniejszym Regulaminem. 

13. Organizator zapewnia, że dane związane z procesem płatności, tj. numery i dane kart kredytowych oraz kody 

dostępu do internetowych kont bankowych nie są zapisywane przez Organizatora. Celem zabezpieczenia 

poufnych danych transakcje dokonywane przez zewnętrzny system płatności internetowej przelewy24.pl są 

szyfrowane. 
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14. Dane osobowe Uczestników przechowywane będą przez okres uzasadniony ze względu na organizację 

Zawodów, z zastrzeżeniem że dane o wynikach Zawodów będą przechowywane i publikowane bezterminowo. 

Dane osobowe Uczestników, którzy wyrazili zgodę na wykorzystanie ich danych kontaktowych w celach 

marketingowych, będą przechowywane do końca 2020 r.  

15. Organizator zobowiązuje się do wypełnienia obowiązków wynikających z obowiązujących w Polsce 

przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych. 

16. Skargi dotyczące przetwarzania danych osobowych Uczestnicy mogą wnosić do Starostwa Powiatu 

Wielickiego. 

 


