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Załącznik do Regulaminu rajdu „Na skrzydłach natury” 22-25 czerwca 2019 roku

Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 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, Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016 r, str. 1 z dnia 27 kwietnia
2016 r., dalej: RODO) oraz w związku z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych [Dz. U. z 2018 r., poz. 1000] informujemy, że :
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Roztoczański Park Narodowy w Zwierzyńcu
[ul. Plażowa 2, 22-470 Zwierzyniec] e-mail: sekretariat@roztoczanskipn.pl;
2) dane kontaktowe inspektora ochrony danych: e-mail: iod@roztoczanskipn.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w związku z organizacją, rozliczeniem
i wykonaniem sprawozdawczości z rajdu rowerowego „Na skrzydłach natury”
4) Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest wypełnienie obowiązku
prawnego ciążącego na Administratorze [art. 6 ust. 1 lit. c RODO] oraz wykonanie zadania
realizowanego w interesie publicznym lub w ramach władzy publicznej powierzonej
Administratorowi [art. 6 ust. 1 lit. e RODO];
5) Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane odbiorcom dla wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na Administratorze;
6) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w toczącym się postepowaniu związanym
z organizacją, rozliczeniem i sprawozdawczością związana z rajdem, oraz przedłożeniem
niezbędnej dokumentacji ;
7) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres oraz w zakresie wymaganym przez
przepisy prawa nie dłużej jednak niż terminy załatwiania spraw oraz przedawnienia roszczeń;
8) ma Pani/Pan prawo do żądania od Administratora danych - dostępu do swoich danych
osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
9) ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia
danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
10) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO;
11) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne do prowadzenia postepowania
administracyjnego związanego z organizacją rajdu;
12) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie
profilowania.

