Klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych
W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. 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) (dalej: „Rozporządzenie”)
informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. będą Państwu przysługiwały określone poniżej prawa
związane z przetwarzaniem przez organizatorów Mistrzostw Miasta Opola w Judo Szkół
Podstawowych Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Opolu, Uczniowski Klub Sportowy Okay Opole,
Międzyszkolny Ośrodek Sportowy, (dalej „Organizator”), danych osobowych dzieci startujących w
zawodach - turniejach judo (dalej „Uczestników zawodów”).

Jednocześnie na podstawie art. 13 Rozporządzania informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Organizator.
2. Kontakt z Organizatorem jest możliwy poprzez dane wskazane na stronie psp2.opole.pl.
3. Na podstawie art. 6 ust.1 lit. f) Rozporządzenia Organizator przetwarza dane osobowe w
następujących celach:
a) umieszczenia danych w systemie rejestracji Uczestników zawodów;
b) przygotowania listy zarejestrowanych Uczestników zawodów i umieszczenia listy w
systemie rejestracji Uczestników zawodów;
c) umieszczenia danych w systemie prowadzenia zawodów;
d) przygotowania i wydrukowania list startowych;
e) rozwieszenia list startowych w miejscu organizowania turnieju;
f)

udostępnienia list walk na ekranach dostępnych w miejscu organizowania turnieju;

g) udostępnienia list walk w aplikacji Judo Mobile oraz na stronie internetowej
http://judookay.opole.pl/wyniki lub na innej stronie wskazanej przez organizatora
turnieju;
h) przygotowania, wydrukowania list z wynikami poszczególnych kategorii wagowych i
wiekowych i wywieszenia list w miejscu organizowania turnieju;
i)

udostępnienia list z wynikami poszczególnych kategorii wagowych i wiekowych w
aplikacji Judo Mobile, na stronie internetowej http://judookay.opole.pl/wyniki, na
stronie internetowej Organizatora http://psp2.opole.pl, na stronie internetowej
organizatora turnieju oraz w serwisie społecznościowym Facebook;

j)

umieszczenia danych na listach osób do dekoracji medalowej;

k) udostępnienia rankingu drużynowego i indywidualnego na stronie internetowej
Organizatora http://judookay.opole.pl/wyniki, http://psp2.opole.pl oraz w serwisie
społecznościowym Facebook;

4. Podstawą przetwarzania danych osobowych Uczestników zawodów jest prawnie uzasadniony
interes realizowany przez Organizatora, przez który rozumieć należy organizację wydarzenia
wynikającego z realizacji celów.
5. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt. 3 powyżej, dane osobowe
Uczestników zawodów mogą być udostępnione innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców
danych osobowych.
6. Odbiorcami danych osobowych Uczestników zawodów mogą być
a) organizatorzy i współorganizatorzy poszczególnych zawodów;
b) pozostali uczestnicy organizowanych zawodów;
c) osoby znajdujące się na terenie organizowanych zawodów;
d) użytkownicy strony internetowej Organizatora, użytkownicy systemu rejestracji
Uczestników zawodów, użytkownicy strony internetowej
http://judookay.opole.pl/wyniki, użytkownicy aplikacji Judo Mobile, użytkownicy
serwisu społecznościowego Facebook;
7. Dane osobowe Uczestników zawodów będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji
wskazanych w pkt. 3 celów lub do czasu wniesienia przez rodzica lub trenera Uczestnika
zawodów sprzeciwu wobec przetwarzania.
8. W związku z przetwarzaniem przez Organizatora danych osobowych Uczestników zawodów,
rodzicom lub trenerom Uczestników zawodów przysługuje:
a) prawo dostępu do treści danych;
b) prawo do sprostowania danych;
c) prawo do usunięcia danych;
d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
9. Podanie przez trenera danych osobowych Uczestników zawodów jest dobrowolne, jednak
konieczne do udziału w organizowanych zawodach.
10. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych Uczestników
zawodów narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi
do organu nadzorczego.
11. Organizator nie będzie przekazywać danych osobowych Uczestników zawodów do państwa
trzeciego (poza Unię Europejską lub Europejski Obszar Gospodarczy) lub do organizacji
międzynarodowych.
12. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Organizatora
prosimy o kontakt poprzez adres e-mail: szkola@psp2.opole.pl.

