Załącznik nr 2
Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych Uczestników Mistrzostw
W celu wykonania wymogów wynikających z 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,
„RODO”), informujemy, że:

2.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Barbara Garolis prowadząca
działalność gospodarczą pod firmą DECUMED Gabinet Kosmetologii Estetycznej Barbara
Garolis z siedzibą 44-100 Gliwice ul. Bednarska 6A/3, NIP 6312582794

3.
a)

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:
przygotowania i przeprowadzenia Mistrzostw
– do czego jesteśmy uprawnieniu na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO*,
wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych Organizatora w celu spełnienia
obowiązku prawnego wynikającego z przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks
cywilny, w związku z realizacja Mistrzostw – do czego jesteśmy uprawnieni na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
rachunkowych, księgowych i archiwalnych wynikających z ustawy z dnia 24 września 1994
r. o rachunkowości – do czego jesteśmy uprawnieni na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
prowadzenia marketingu własnych usług oraz podmiotów powiązanych z nami osobowo,
kapitałowo lub systemowo – do czego jesteśmy uprawnieni na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f
RODO (naszym prawnie uzasadnionym interesem jest promowanie własnej działalności),
ustalenia, dochodzenia i obrony przed Pani/Pana ewentualnymi roszczeniami – do czego
jesteśmy uprawnieni na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadnionym
interesem jest bronić się przed Pani/Pana ewentualnymi skargami lub zarzutami
podnoszonymi w postępowaniu sądowym).
O tym jak długo będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe będzie decydował cel ich
przetwarzania. Oznacza to, że Pani/Pana dane będą przetwarzane odpowiednio przez
okres trwania Mistrzostw a po ich zakończeniu – do czasu upływu terminu przedawnienia
Pani/Pana potencjalnych roszczeń oraz przez okres wskazany w przepisach ustawy o
rachunkowości.
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty współpracuje z nami przy
wykonywaniu czynności związanych z organizacją Mistrzostw, tj. podwykonawcy
świadczącym na naszą rzecz usługi, w szczególności usługi informatyczne, marketingowe i
sprzedażowe, prawne, księgowe i inne usługi pomocnicze (na podstawie zawartych umów
powierzenia przetwarzania danych osobowych) oraz innym podmiotom upoważnionym do
dostępu do danych na podstawie przepisów prawa.
W związku z przetwarzaniem p Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu
następujące prawa wobec Administratora: (1) prawo do żądania dostępu do danych
osobowych, (2) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych, (3)
prawo do żądania usunięcia danych osobowych, (4) prawo do żądania ograniczenia
przetwarzania danych osobowych, (5) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
danych osobowych, (6) w przypadkach, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się
na podstawie wyrażonej przez Panią/ Pana zgody na przetwarzanie danych - prawo do
cofnięcia zgody w dowolnym momencie be wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (7) prawo do wniesienia skargi
do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych - w przypadku
uznania, i przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale brak ich podania
uniemożliwi realizacj celów, o których mowa w punkcie 3 powyżej, w szczególności
uniemożliwi udział w Konkursie.
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ę

1.

