
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

INFORMACJA DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTÓW I WYDARZEŃ
O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe. Szczegóły tego dotyczące 
znajdziesz poniżej.

I. Administrator danych osobowych.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Beskidzkie Towarzystwo Cyklistów                         
w Bielsku-Białej, przy ul. Krasińskiego 5a, 43-300 Bielsko-Biała.

II. Cele i podstawy przetwarzania.

Przetwarzamy Twoje dane osobowe  w celu zgłoszenia Cię do ubezpieczenia  i udziału w 
konkursach regulaminowych oraz wykonania obowiązków i zadań związanych  z Twoim udziałem 
w organizowanych przez nas wydarzeniach na podstawie Twojej zgody ( podstawa z art. 6 ust. 1 
lit. A RODO 1), w szczególności  celem udzielenia wsparcia, dokonywania sprawozdawczości , 
rozliczania projektu, archiwizacji.

III. Odbiorcy danych. 

Twoje dane osobowe mogą być ujawnione  osobom fizycznym lub prawnym, upoważnionym 
przez administratora , w związku z realizacją celów o których mowa w pkt. II, podmiotom 
upoważnionym na podstawie przepisów prawa, operatorowi pocztowemu lub kurierowi                 
( w przypadku korespondencji papierowej ) stronom i innym uczestnikom postępowań 
administracyjnych.

IV. Przekazywanie danych do Państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

Nie przekazujemy Twoich danych  poza teren Polski  / UE / Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego. 

V. Okres przechowywania danych.

Twoje dane przechowujemy przez okres trwania wydarzenia, a także po jego zakończeniu, tak 
długo jak wymagają tego obowiązki określone przepisami, w szczególności  przepisami 
podatkowymi, ustawy o rachunkowości czy obowiązki sprawozdawcze Towarzystwa, a także 
umowa ubezpieczeniowa zawarta na czas trwania wydarzenia. 

1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego  i Rady ( UE ) 2016/679 z 27.04.2016 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 osobowych ) ( Dz. Urz. UE L 119, s. 1 )



VI. Twoje prawa.

Przysługuje Ci : 

a) prawo dostępu do swoich danych osobowych  oraz otrzymania ich kopii

b) prawo do sprostowania, poprawiania swoich danych

c)  prawo do usunięcia danych – jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy 
przetwarzali Twoje dane, możesz zażądać , abyśmy je usunęli

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

e) prawo  do   wniesienia sprzeciwu  wobec  przetwarzania danych 

f) prawo do przenoszenia danych – masz prawo otrzymać od nas w powszechnie używanym 
formacie nadającym się do odczytu dane osobowe  Ciebie dotyczące, które nam dostarczyłeś 
na podstawie Twojej zgody.  Możesz też zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio 
innemu podmiotowi

g) prawo  do wniesienia skargi do organu nadzorczego  -  jeżeli uważasz, ż stronom i innym 
uczestnikom postępowań administracyjnych. Przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z 
prawem , możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
lub innego właściwego organu nadzorczego

h) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych  - w każdej chwili masz prawo
cofnąć zgodę na przetwarzanie 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. Administrator danych 
osobowych na mocy art. 17 ust. 3 lit. b  RODO ma prawo odmówić usunięcia Twoich danych 
osobowych.

Szczegóły i wskazówki jak wykonywać swoje prawa uzyskasz od Inspektora Ochrony Danych.

VII. Informacja o dobrowolności podania danych.

 Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencja ich nie podania 
będzie brak możliwości uczestnictwa w projekcie, wydarzeniu. 

VIII. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji i profilowaniu.

Twoje dane  nie będą wykorzystywane  do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani 
profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.




