
1. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27
kwietnia  2016  r.  w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku  z  przetwarzaniem  danych
osobowych  i  w  sprawie3  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) –dalej: RODO, informujemy, że:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Natura i Ekologia
2)   dane  osobowe  uczestników  biegu  zawarte  w  formularzu  będą  przetwarzane  w  celach
organizacji,  przeprowadzenia  konkurencji  i wyłonienia zwycięzców oraz przyznania  i  wydania
nagród oraz później  będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji  celu, zgodnie  
z obowiązującymi przepisami;
4) przetwarzanie i wykorzystanie danych, o którym mowa obejmuje również publikację: imienia
nazwiska,  adresu  zamieszkania  w  materiałach  promocyjnych  wydarzenia  Mistrzostwa  Górali
Karpackich w Koszeniu Łąki. 
5)  w  trakcie  zawodów  dopuszcza  się  rejestracji  zawodów  w  postaci  wizualnej,  audio  oraz
audiowizualnej  (fotografie,  nagrania  audio,  nagrania  video)  przez  Organizatora  w  celu
uwiecznienia  konkurencji  oraz  promocji  wydarzenia  i  imprez  Organizatora  na  w  mediach
społecznościowych, mediach.
6) dane osobowe uczestników będą przetwarzane na podstawie art. 6. Ust. 1 lit a RODO, Ustawa

z  dnia  18  lipca  2002  r.  o  świadczeniu  usług  drogą  elektroniczną.  (Dz.U.  2017  poz.  1219)  
oraz ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2016 r. poz. 1489, art.
172); 
7) podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz
niezbędne do udziału w biegu,
8) Pani/Pana dane nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji,  w tym
profilowania;
9) poprzez akceptację regulaminu uczestnik przyjmuje do wiadomości, że przysługuje mu prawo
wglądu  do  swoich  danych,  prawo  do  ich  poprawiania  i  usunięcia  oraz  wycofania  zgody  
na przetwarzanie danych osobowych. Jest świadomy, że posiada prawo do wniesienia skargi do
organu nadzorczego jakim jest Zarząd Stowarzyszenia; 
10)Dane  osobowe zostają  usunięte  ze  skutkiem natychmiastowym  30  dni  od  daty  realizacji
wydarzenia,tj.: od 16 lipca 2022 r.
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