KLAUZULA INFORMAYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27.04.2016 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) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy,
że:
1.
Współadministratorami danych osobowych podanych w systemie Equita (www.equita.pl)
podczas zgłoszenia udziału w poszczególnych etapach zawodów konnych Grand Tour 2022 są:
- Klub Jeździecki Rancho Zrębice, 42-256 Zrębice Pierwsze ul. Leśna 39,
- Stajnia Biały Borek, 42-256 Biskupice ul. Zrębska 93,
- Klub Rekreacyjno-Sportowy TKKF Pegaz, 42-200 Częstochowa ul. Mstowska 46,
- Stajnia Pasat Wielki Bór, 42-200 Częstochowa ul. Łomżyńska 134;
2.
W sprawach ochrony danych mogą się Państwo skontaktować pisząc na adres email: pegazklub@o2.pl;
3.
Dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i przeprowadzenia towarzyskich
zawodów Grand Tour 2022 w terminach:
•
I Etap: 23.04.2022 Klub Rekreacyjno-Sportowy TKKF Pegaz;
•
II Etap: 14.05.2022 Stajnia Biały Borek;
•
III Etap: 28.05.2022 Klub Jeździecki Rancho Zrębice;
•
IV Etap + FINAŁ: 03.09.2022 Stajnia Pasat Wielki Bór
na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
4.
Podane dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom;
5.
Posiadają Państwo prawo dostępu do treści danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, co do
danych osobowych, których podanie jest dobrowolne - prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie
w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano
na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem;
6.
Prawa te mogą w szczególnych przypadkach podlegać ograniczeniom wynikającym
z odrębnych przepisów;
7.
Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa,
w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz
potrzeb informacyjnych i promocyjnych Organizatorów;
8.
Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych;
9.
Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem koniecznym aby
wziąć udział w zawodach konnych Grand Tour 2022.

