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Poznań, 23-24 maja 2020 r.

DANE OSOBOWE
Zasady przetwarzania danych osobowych
Wszelkie terminy pisane wielką literą, które zostały użyte w niniejszym załączniku mają znaczenie
nadane im w Regulaminie lub niniejszym załączniku.

1. Zgodność działania Organizatora z przepisami prawa
Niniejsze zasady przetwarzania danych osobowych przez Organizatora (dalej: „Zasady”) mają na celu
poinformowanie Państwa, w jaki sposób chronimy oraz przetwarzamy Państwa dane osobowe w
zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności 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 (dalej: „RODO”) w ramach organizowanych Mistrzostw.
2. Czym są dane osobowe?
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, dane osobowe to takie dane, które pozwalają na bezpośrednie
lub pośrednie zidentyfikowanie osoby fizycznej, w szczególności na podstawie identyfikatorów takich
jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, numer dowodu osobistego lub paszportu, adres
zamieszkania, dane i adres szkoły, a także Państwa wizerunek. Państwa danymi mogą być również
inne informacje, które można powiązać z powyższymi identyfikatorami.
3. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?
Administratorem dotyczących Państwa danych osobowych w związku z udziałem w Mistrzostwach
(„Uczestnicy”) jest Organizator tj.: Mateusz Grabowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą:
„Karty Grabowskiego Mateusz Grabowski” z siedzibą w Poznaniu (adres: ul. Dąbrowskiego 75/16, 60523 Poznań), posiadający numer REGON 361172253 oraz NIP 673-18-86-547 oraz Współorganizator
tj.: Społeczna Szkoła Podstawowa nr 3 "Dębinka", posiadająca numer RSPO 72600 i numer REGON
302258897, prowadzona przez Poznańskie Stowarzyszenie Oświatowe z siedzibą w Poznaniu (adres:
ul. Grabowa 33, 61-473 Poznań) wpisane do Rejestru Stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego,
prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000032752, posiadające numer
REGON 004812798 (Organizator i Współorganizator będą dalej łącznie „Organizatorami”). Oznacza
to, że Organizatorzy odpowiadają za wykorzystanie danych Użytkowników w sposób bezpieczny oraz
zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z RODO.
4. W jaki sposób zbieramy Państwa dane?
Organizator zbiera dane osobowe Uczestników z chwilą zgłoszenia szkoły do udziału w Mistrzostwach,
następnie wraz z ze zgłoszeniem imiennej listy Uczestników przez szkołę do udziału w Mistrzostwach
oraz w toku Mistrzostw w szczególności poprzez utrwalanie wizerunku Uczestników zgodnie z
postanowieniami Regulaminu. W celu zgłoszenia szkoły do udziału, osoba uprawniona do

reprezentowania szkoły podaje następujące kategorie danych osobowych: (i) imię i nazwisko dyrektora
szkoły, (ii) telefon, (iii) adres e-mail oraz (iv) imiona i nazwiska opiekunów reprezentacji. Jeżeli adres
poczty elektronicznej zawiera w sobie kombinację imienia i nazwiska oraz adres domenowy pracodawcy
(podmiotu zatrudniającego) Uczestnika, również te kategorie danych mogą zostać zebrane przez
Organizatorów. Organizatorzy zbierają również dane osobowe zwarte w treści zgód stanowiących
załącznik nr 1 do Regulaminu tj. imię i nazwisko opiekunów prawnych dzieci biorących udział w
Mistrzostwach, dane dot. klasy do której uczęszcza dziecko, a także nr dowodu osobistego lub
paszportu. Dodatkowo, Organizatorzy zbierają na etapie składania przez szkołę imiennej listy
Uczestników dane osobowe w postaci imion i nazwisk Uczestników. W toku trwania Mistrzostw
Organizatorzy mogą zebrać dane osobowe w postaci wizerunku Uczestników utrwalonego na zdjęciach
pamiątkowych z Wydarzenia. Zebranie powyższych kategorii danych jest niezbędne w celu świadczenia
Państwu usługi uczestnictwa w Mistrzostwach i realizacji praw i obowiązków wynikających z
Regulaminu. Możemy także uzyskać Państwa dane z korespondencji, którą z Państwem prowadzimy
w związku z organizacją Mistrzostw.
5. W jakim celu i na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Państwa dane osobowe?
Organizatorzy mogą przetwarzać podane przez Państwa dane osobowe w szczególności w celu:
§

promocji i popularyzowania Mistrzostw oraz idei sportu w połączeniu z tabliczką mnożenia w
materiałach promocyjnych Organizatorów (np. broszury, foldery, media społecznościowe),
rozpowszechniania informacji o wynikach Mistrzostw i ich zwycięzcach (art. 6 ust. 1 lit. a
RODO);

§

umożliwienia zawarcia i wykonania łączącej Organizatorów z Państwem umowy o udział w
Mistrzostwach (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

§

wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Organizatorach (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

§

realizowanie prawnie uzasadnionych interesów Organizatorów, takich jak zapewnianie
prawidłowej realizacji Mistrzostw, działań reklamacyjnych i ustalenie, dochodzenie, obrona lub
ochrona roszczeń lub praw związanych z realizacją Mistrzostw, z wyjątkiem sytuacji, w których
nadrzędny charakter wobec tych interesów mają Państwa interesy lub podstawowe prawa i
wolności (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

6. Kto jest odbiorcą Państwa danych osobowych?
Odbiorcami Państwa danych osobowych są lub mogą nimi zostać podmioty, którym na podstawie
umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych (np. wspomagający nasze usługi serwis
informatyczny, dostawca usług hostingowych serwisu poprzez który następuje zgłoszenie do
Mistrzostw), podmioty będące odbiorcami wizerunku na podstawie zgody na przetwarzanie wizerunku
(np. prasa opisująca Wydarzenie i obrazująca je zdjęciami z Wydarzenia) oraz właściwe organy
administracji publicznej lub wymiaru sprawiedliwości. Informujemy, że przekazanie danych powyższym
podmiotom może mieć miejsce wyłącznie wtedy, gdy korzystanie z ich wsparcia jest niezbędne dla
należytego wykonywania praw i obowiązków Organizatorów związanych z Mistrzostwami na rzecz
Państwa albo gdy obowiązek taki wynika z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
Organizatorzy nie przekazują Państwa danych innym administratorom bez właściwej podstawy prawnej.
7. Przez jaki czas będziemy przechowywać Państwa dane?
Czas, przez jaki Organizatorzy będą przetwarzali Państwa dane może różnić się stosownie do celu
przetwarzania. Organizatorzy będą przechowywać Państwa dane przez okres od zgłoszenia szkoły do
Mistrzostw do dnia uczestnictwa w Mistrzostwach, przy czym w zakresie danych dot. klasyfikacji
końcowej Mistrzostw oraz wizerunku Uczestników dane mogę być przetwarzane przez 5 lat. Państwa
dane będą przetwarzane przez okres konieczny w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub
w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na obowiązek przechowania danych

wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Zapewniamy, że Państwa dane
osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż jest to konieczne i uzasadnione.
8. Jakie uprawnienia przysługują Państwu w odniesienie do swoich danych osobowych?
Posiadają Państwo prawo żądania od Organizatorów:
a) dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich otrzymania:
§

na Państwa żądania Organizatorzy przekazują potwierdzenie, że przetwarza dane Państwa
dotyczące oraz kopię tych danych;

b) sprostowania swoich danych osobowych:
§

na Państwa żądanie Organizatorzy dokonują sprostowania dotyczących Państwa danych
poprzez poprawienie nieprawidłowych danych lub uzupełnienie niekompletnych danych z
uwzględnieniem celów przetwarzania;

§

Organizatorzy udzielają informacji o działaniach podjętych w związku z jej żądaniem;

c) usunięcia swoich danych osobowych:
§

na Państwa żądanie Organizatorzy bez zbędnej zwłoki usuwają dotyczące Państwa dane, jeżeli
dane osobowe nie są już konieczne do celów, dla których zostały zebrane

d) Ograniczenie przetwarzania swoich danych osobowych:
§

na Państwa żądanie Organizatorzy ograniczają przetwarzanie Państwa danych osobowych;

e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych:
§

jeżeli wniesiecie Państwo sprzeciw – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją – wobec
przetwarzania Państwa danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, Organizatorzy
zaprzestają przetwarzania tych danych osobowych, chyba że jest w stanie wykazać istnienie
ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów,
praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony
roszczeń;

f)

przeniesienia swoich danych osobowych:

§

na Państwa żądanie Organizatorzy przekazują Państwu lub innemu, wskazanemu przez
Państwa administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe, dane osobowe, które dostarczyli
Państwo Organizatorom, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym
się do odczytu maszynowego. Prawo to nie ma zastosowania do przetwarzania, które jest
niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym;

g) prawo do wniesienia skargi:
§

w przypadku naruszenia Państwa prawa do prywatności przez Organizatorów, przysługuje
Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.

9. Informacje dodatkowe

§

Państwa dane nie są przetwarzane na potrzeby zautomatyzowanego podejmowania decyzji lub
profilowania, które mogłyby mieć jakikolwiek istotny wpływ na Państwa.

§

Administrator nie przekazuje, ani nie planuje przekazywania Państwa danych do państw
trzecich lub organizacji międzynarodowych.

§

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących Państwa danych osobowych prosimy o kontakt pod
adresem mailowym mistrztostwa@kartygrabowskiego.pl.

