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Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych

Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych
Niniejszym  informujemy  Cię,  że  przetwarzamy  Twoje  dane  osobowe.  Szczegóły  tego  dotyczące
znajdziesz poniżej.

I. Administrator danych osobowych
Michalczewski  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Radomiu, ul. Ks. Łukasika 5,
zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w
Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000560515,
o  kapitale  zakładowym  w  wysokości  10 000 000  zł,  NIP  9482603812,  REGON  361660219,  jest
Administratorem Twoich danych osobowych.

II. Inspektor Ochrony Danych
Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony
swoich danych osobowych i realizacji swoich praw przez -  e-mail: iod@michalczewski.pl lub pisemnie
na adres naszej siedziby wskazany w pkt I. 

III. Cele i podstawy przetwarzania
a) W celu promocji firmy ITS Michalczewski na podstawie Twojej zgody, (podstawa z art. 6 ust. 1

lit. a RODO1):
b) W  celu  przeprowadzenia  zawodów  na  podstawie  Twojego  zainteresowania  naszą  ofertą  i

dokonanego zgłoszenia, (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
c) W  celach  archiwalnych  (dowodowych)  dla  zabezpieczenia  informacji  na  wypadek  prawnej

potrzeby wykazania  faktów,  co  jest  naszym prawnie  uzasadnionym interesem (podstawa z
art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

IV. Kategorie Twoich danych, które przetwarzamy 
Będziemy przetwarzać następujące kategorie Twoich danych:

1) Imię i nazwisko
2) …………..
3) ……………
4) ……………
5) Wizerunek

V. Odbiorcy danych   
Twoje  dane  osobowe  możemy  udostępniać  następującym  kategoriom  podmiotów  -  podmiotom,  z
których korzystamy przy ich przetwarzaniu:
VI. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

VII. Okres przechowywania danych
Twoje  dane  pozyskane  w  celu  przeprowadzenia  zawodów  przechowujemy  do  końca  roku
kalendarzowego następującego po roku przeprowadzenia zawodów, a wizerunek przez okres promocji
firmy..

VIII. Twoje prawa
Przysługuje Ci:
a) Prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
b) Prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych
c) Prawo do usunięcia danych:

Jeżeli  Twoim  zdaniem  nie  ma  podstawy  do  tego,  abyśmy  przetwarzali  Twoje  dane,  możesz
zażądać, abyśmy je usunęli.

d) Prawo do ograniczenia przetwarzania danych:

mailto:iod@michalczewski.pl


Możesz żądać,  abyśmy ograniczyli  przetwarzanie  Twoich danych osobowych wyłącznie  do ich
przechowywania  lub  wykonywania  uzgodnionych  z  Tobą działań,  jeżeli  Twoim zdaniem mamy
nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chcesz, żebyśmy
je  usunęli,  bo  są  Ci  potrzebne  do  ustalenia,  dochodzenia  lub  obrony  roszczeń;  lub  na  czas
wniesionego przez Ciebie sprzeciwu względem przetwarzania danych.

e) Prawo do przenoszenia danych: 
Masz prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym
się  do  odczytu  maszynowego  (np.  format  „.csv”  dane  osobowe  Ciebie  dotyczące,  które  nam
dostarczyłeś  na  podstawie  umowy  lub  Twojej  zgody.  Możesz  też  zlecić  nam  przesłanie  tych
danych bezpośrednio innemu podmiotowi. 

f) Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego:
Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie
skargę  do  Prezesa  Urzędu  Ochrony  Danych  Osobowych  lub  innego  właściwego  organu
nadzorczego. 

g) Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych: 
W  każdej  chwili  masz  prawo  cofnąć  zgodę  na  przetwarzanie  tych  danych  osobowych,  które
przetwarzamy na podstawie Twojej zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem. 
Szczegóły i  wskazówki  jak wykonywać swoje prawa znajdziesz na Naszej  stronie internetowej.
Pamiętaj,  przed realizacją Twoich uprawnień będziemy się musieli  upewnić, że Ty to Ty,  czyli
odpowiednio Cię zidentyfikować. 

IX. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie przez Ciebie danych jest:
 Dobrowolne

 ……………………………………..
Zapoznałam się Data Podpis


