Informacja o przetwarzaniu danych
Wydarzenia integracyjne i sportowe
Niniejsza informacja przeznaczona jest dla osób podających swoje dane osobowe celem
udziału w VII Otwartym Halowym Turnieju Prawników w Tenisie, dalej zwanym
„Wydarzeniem” organizowanym przez Fundację Okręgowej Izby Radców Prawnych w
Lublinie ZNAM PRAWO, ul. Konrada Wallenroda 2E, 20-400 Lublin (dalej zwana
Organizatorem).
• Administratorem danych osobowych jest Fundacja Okręgowej Izby Radców Prawnych w
Lublinie ZNAM PRAWO. Z administratorem można kontaktować się e-mailowo
kontakt@fundacjaznamprawo.pl lub kierując korespondencję na adres ul. Konrada
Wallenroda 2E, 20-400 Lublin.
Organizator przetwarza dane osobowe na podstawie:
•

•
•

•

art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. udzielonej przez Panią/Pana zgody w celach określonych
w treści zgody (o ile została udzielona). Zgoda może zostać wycofana w każdym
czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
art. 6 ust. 1 lit. c) RODO dla wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na
administratorze w związku z prowadzeniem sprawozdawczości finansowej.
art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w uzasadnionym interesie administratora lub strony trzeciej,
w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Wydarzenia, w tym promocji
Wydarzenia, kwalifikacji, organizacji udziału oraz rozstrzygnięcia Wydarzenia i
rozliczenia wydatkowania środków finansowania Wydarzenia.
art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w uzasadnionym interesie administratora: w celu
prowadzenia bieżącej komunikacji, zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia oraz
ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń, wykorzystania wizerunku w związku z
udzielonym zezwoleniem.

Okres przetwarzania danych osobowych będzie uzależniony od podstawy prawnej ich
przetwarzania, dane będą przetwarzane przez okres wymagany przepisami prawa lub
okres przedawnienia roszczeń. Dane osobowe niezbędne do udokumentowania
prawidłowego wydatkowania środków finansowania Wydarzenia oraz możliwości
dochodzenia roszczeń będą przechowywane przez okres 5 lat od końca roku w którym
przeprowadzono Wydarzenie. Dane pozyskane na podstawie zgody będą przetwarzane
do czasu jej wycofania.
Dane osobowe w postaci wizerunku zawartego na zdjęciach z imprezy integracyjnej oraz
rozgrywek mogą zostać upublicznione nieograniczonemu kręgowi odbiorców w
szczególności poprzez publikację w serwisie społecznościowym Facebook oraz w
serwisach prowadzonych przez administratora.

Dane zostaną udostępnione w niezbędnym zakresie Katolickiemu Uniwersytetowi
Lubelskiemu Jana Pawła II (REGON: 000514064 NIP: 7120161005), Aleje Racławickie 14,
20-950 Lublin w celu przeprowadzenia rozgrywek.
Dane mogą być udostępnione także podwykonawcom świadczącym Organizatorowi
usługi wsparcia na podstawie stosownych umów (np. wsparcie systemów
informatycznych, usługi księgowe) oraz podmiotom upoważnionym do uzyskania
informacji na podstawie przepisów prawa.
Dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,
wniesienia sprzeciwu oraz – jeśli dotyczy - prawo do cofnięcia zgody w dowolnym
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż
przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezgodne z prawem.

Zapoznałem się w dniu …………………………

……………………………………………….
Podpis uczestnika

