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KLAUZULA INFORMACYJNA PTR

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informujemy, iż:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Polskie Towarzystwo Ringo (PTR),
z siedzibą w Warszawie, ul. Wrocławska 36/16. Z administratorem można skontaktować
się poprzez adres e-mail: ingo@ringo.org.pl.
2. Dane osobowe Państwa (dalej Państwa dane) będą przetwarzane w celu uczestnictwa w
akcjach sportowych organizowanych przez PTR: treningach, zawodach, zgrupowaniach, jak
również w celach archiwalnych, informacyjnych, dowodowych oraz promocyjnych
treningów, na podstawie: art. 6 ust.1 lit.a RODO, art. 6 ust. 1 lit.b RODO, art. 9 ust.2 lit.a.
3. W niektórych sytuacjach mamy prawo przekazywać Państwa dane dalej – jeśli jest to
konieczne, abyśmy mogli zrealizować zadanie. Podane Państwa dane mogą być
przekazywane innym odbiorcom, a w szczególności:
a. Ministerstwu Sportu z siedzibą w Warszawie ul. Senatorska 14,
b. osobom upoważnionym przez nas: naszym pracownikom i podmiotom
współpracującym z administratorem (np. księgowym, prawnikom, informatykom),
którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki,
c. podmiotom przetwarzającym, którym zlecimy czynności przetwarzania danych - innym
odbiorcom danych np. ubezpieczycielom, sędziom, organizatorom zawodów
sportowych.
4. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania
przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym
momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezes Urzędu
Ochrony Danych Osobowych).
5. Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem uczestnictwa w treningach i
innych akcjach sportowych PTR. Nie jesteście Państwo zobowiązani do ich podania, ale ich
niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości uczestnictwa w treningach, zawodach
i akcjach organizowanych przez PTR.
6. Dane udostępnione przez Państwa nie podlegają profilowaniu.
7. PTR nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej.
8. Państwa dane po zrealizowaniu celu pierwotnego, dla którego zostały zebrane, o jakim
była mowa wcześniej, będą przetwarzane dla celów archiwalnych przez okres zgodny z
obowiązującymi u nas przepisami archiwalnymi oraz przez okres niezbędny dla obrony
przed roszczeniami kierowanymi wobec nas, na podstawie powszechnie obowiązujących
przepisów prawa, z uwzględnieniem okresów przedawnienia roszczeń określonych w
powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

