
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 
  
  
z uwagi na wejście w życie w dniu 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) UKS „ROKICIE” SZCZYTNIKI  
dostosował procesy przetwarzania danych osobowych do nowych zasad. 
 
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 
kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż: 
 
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest UKS „ROKICIE” 
SZCZYTNIKI, Szczytniki 10, 32-420 Gdów 
 
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy na 
podstawie: Art. 6 ust. 1 lit. b – przetwarzanie niezbędne do celu realizacji umowy - 
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
(RODO) 
 
3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione 
do uzyskania danych osobowych tylko na podstawie przepisów prawa 
 
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą 6 lat od momentu ustania 
przetwarzania w ramach zawartej umowy 
 
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych 
osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 
prawo do przenoszenia danych 
 
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 
 
7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych 
może skutkować odmową zawarcia umowy. 
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z uwagi na wejście w życie w dniu 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu 
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Podane przez uczestników turnieju z cyklu Grand Prix Gdowa dane osobowe w są 
przetwarzane przez UKS „ROKICIE” SZCZYTNIKI, Szczytniki 10, 32-420 Gdów jako 
organizatora turnieju Grand Prix Gdowa  w celu zorganizowania Grand Prix Gdowa 
w sposób o jakim mowa na stronie Gminnej Hali Sportowej w Gdowie do 
zakończenia trwania cyklu Grand Prix Gdowa. 
 
Nie podanie danych osobowych uczestnika, o jakie prosiliśmy w regulaminie Grand 
Prix Gdowa uniemożliwiłoby udział uczestnika w turnieju Grand Prix Gdowa              
i wypełnienie zobowiązań organizatora turnieju Grand Prix Gdowa względem 
uczestnika. Chcieliśmy wyjaśnić, że następujące dane osobowe będą przetwarzane 
po to aby: 
 
- imię i nazwisko uczestnika - aby można było zidentyfikować każdego uczestnika 
turnieju Grand Prix Gdowa oraz do przygotowania listy startowej turnieju 
 
- kategoria wiekowa - aby możliwe było przyporządkowanie uczestnika do 
określonej kategorii w której będzie rozgrywał swoje zawody 
 
- data urodzenia uczestnika - aby możliwe było zweryfikowanie w jakiej kategorii 
wiekowej może brać udział w ramach turnieju Grand Prix Gdowa oraz do 
przygotowania listy startowej turnieju, 
 
- wizerunek uczestnika – aby możliwe było przeprowadzenie relacji z turnieju Grand 
Prix Gdowa (w formie zdjęć i nagrań wideo). 
 
Bez tych danych niemożliwe byłoby zorganizowanie turnieju na warunkach na 
jakich się zobowiązaliśmy w ramach organizacji turnieju Grand Prix Gdowa 
 
W związku z przekazanymi danymi niezbędnymi do uczestnictwa w turnieju Grand 
Prix Gdowa ma Pani/Pan prawo do: 
 
a) żądania od (UKS „ROKICIE” SZCZYTNIKI, Szczytniki 10, 32-420 Gdów) dostępu 
do Pani/Pana danych osobowych przekazanych przez Pana/Panią oraz możliwość 
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia 
sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych 
 



b) wniesienia skargi do organu nadzorczego, do którego kompetencji należy kontrola 
nad zgodnością z prawem przetwarzania danych osobowych;  
 
Na dzień przekazania tej informacji jest to  – Prezes Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych.” 
 
Z poważaniem 
                                                                        Organizatorzy 
 


