
 
 

Klauzula informacyjna 
 

Zgodnie 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:  
 
1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy 
Rydzyna, zwany dalej: „Administratorem”.  
2.Może Pani/Pan skontaktować się z Administratorem pod adresem e - mail: 
iod@rydzyna.pl 
3.Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu: 
a)przystąpienia przez Panią/Pana i udziału w Rydzyna Wamet Run, który 
odbędzie się w dniu 21-09-2019 roku w Rydzynie,  
b)organizacji i przeprowadzenia wydarzenia, o którym mowa w lit. a) powyżej,  
c)przekazywania, drogą telefoniczną lub mailową, informacji związanych z 
organizacją wydarzenia, o którym mowa w lit. a) powyżej,  
d)zamieszczenia, w szczególności w ramach: listy zawodników, wyników biegu  
i relacji z ww. wydarzenia, w przekazie radiowym, internetowym, telewizyjnym 
w tym zwłaszcza na fan page’u biegu lub w formie papierowej.  
4.Administrator przetwarza dane na podstawie: 
a)art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania 
zawartej umowy,  
b)art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – na podstawie zgody udzielonej przez osobę, której 
dane dotyczą.  
5.Kategorie odbiorców danych:  
Podmioty, którym powierzane są dane w związku z realizacją ww. wydarzenia 
w zakresie: obsługi  
informatycznej i rozliczeniowej.  
6.Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od końca 2019 
roku.  
7.Przysługuje Pani/Panu prawo do:  
a)żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich 
sprostowania, usunięcia  
lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec  
przetwarzania oraz przenoszenia danych, 
b)cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie,  

https://poczta.home.pl/appsuite/api/mail/Trans_klauzula_informacyjna_W%C5%81A%C5%9ACIWA.pdf?action=attachment&folder=default0%2FINBOX&id=6071&attachment=2&user=4&context=17052316&decrypt=&sequence=1&delivery=view#page=1
https://poczta.home.pl/appsuite/api/mail/Trans_klauzula_informacyjna_W%C5%81A%C5%9ACIWA.pdf?action=attachment&folder=default0%2FINBOX&id=6071&attachment=2&user=4&context=17052316&decrypt=&sequence=1&delivery=view#page=1


c)wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych. 
8.Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do 
zawarcia umowy.  
W przypadku niepodania danych, nie będzie możliwe uczestnictwo w biegu. 
9.Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu 
decyzji, w tym profilowaniu. 
 


