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Obowiązek informacyjny
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 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, dalej: RODO) (Dz. Urz. UE L119/1) informujemy, że:
1.
Administratorem Twoich danych osobowych jest „Stowarzyszenie Jachtklub Elbląg” z siedzibą w Elblągu przy ulicy
Radomskiej 29, 82-300 Elbląg.
2.
Twoje dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z RODO w celu:
a)
realizowania zadań związanych z uczestnictwem w szkoleniu żeglarskim Elbląskiej Szkółki Żeglarskiej –
Jachtklub Elbląg, uczestnictwem w wydarzeniach sportowych i regatach sportowych, łącznie z publikacją
wyników, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
b)
prowadzenia klasyfikacji uczestników szkolenia, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
c)
wykonania przez Administratora danych osobowych prawnie ciążących na nim obowiązków zgodnie z art. 6 ust.
1 lit. c RODO w zakresie w jakim przewidują to przepisy szczególne,
d)
wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f
RODO, tj. w celu ustalenia, obrony lub dochodzenia ewentualnych roszczeń, ochrony osób i mienia należącego
do Administratora oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego towarów i usług
Administratora.
3.
W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to
niezbędne do realizowania prawidłowego przebiegu regat żeglarskich oraz prowadzenia klasyfikacji lub do zrealizowania
obowiązków ciążących na Administratorze. Będziemy w takim przypadku przekazywać dane osobowe trzem grupom
odbiorców:
a)
osobom upoważnionym przez nas, naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do
danych osobowych w celu wykonywania swoich obowiązków,
b)
podmiotom przetwarzającym, którym powierzymy przetwarzanie danych osobowych,
c)
innym odbiorcom danych np. pośrednikom, rejestrom domen, organom certyfikującym, kurierom, bankom,
ubezpieczycielom, kancelariom prawnym, podmiotom windykującym, organom publicznym.
4.
Twoje dane osobowe zostaną przekazane następującym podmiotom:
a)
trenerom,
b)
organizatorom regat sportowych,
c)
Prezydentowi Miasta Elbląg.
5.
Twoje dane osobowe przetwarzane w celu wskazanym w:
a)
ust. 3 pkt. 2 lit. a-c będą przechowywane przez okres trwania szkolenia, regat oraz prowadzenia klasyfikacji,
b)
ust. 3 pkt. 2 lit. d będą przechowywane przez okres przewidziany w przepisach szczególnych,
c)
ust. 3 pkt. 2 lit. e będą przechowywane przez okres niezbędny do zapewnienia ochrony osób lub mienia
należącego do Administratora bądź przez okres niezbędny do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń.
6.
Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora:
a)
dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących,
b)
ich sprostowania,
c)
usunięcia,
d)
ograniczenia przetwarzania,
e)
przenoszenia danych.
7.
Przysługuje Ci prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania wskazanego w ust. 3 pkt. 2 lit. c) wobec
przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez
Administratora, w tym profilowania, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia
ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Ciebie interesów, praw i wolności, w
szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
8.
Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa.
9.
Podanie danych osobowych, o których mowa w ust. 3 pkt. 2 jest dobrowolne lecz niezbędne do realizacji przeprowadzenia
regat i prowadzenia klasyfikacji, a ich niepodanie uniemożliwi realizację tych zadań i Twój start w regatach.
10. W stosunku do Ciebie mogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu w celu świadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora
marketingu bezpośredniego.
W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących przetwarzania danych osobowych, a także przysługujących uprawnień, prosimy
o kontakt
pisemnie
na
adres
„Stowarzyszenie
Jachtklub
Elbląg”,
bądź
też
drogą
elektroniczną
na
adres:
jachtklub@jachtklub.elblag.pl

