
 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH   

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) 2016/679 

z 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) informuje się, że: 

1. Administratorem Danych jest Starosta Kościański z siedzibą w Kościanie przy al. Tadeusza 

Kościuszki 22, 64-000 Kościan. 

2. Administrator Danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się 

kontaktować poprzez e-mail: iod@powiatkoscian.pl lub pisemnie na adres siedziby 

Administratora. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z organizacją  

i przeprowadzeniem rajdu rowerowego i jego promocją, w tym publikacją wizerunku.    

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie zgody wyrażonej na mocy art. 6 ust. 

1 lit. a 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).   

5. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym na podstawie 

przepisów prawa oraz powierzone innym podmiotom, w tym w celu ubezpieczenia 

uczestników rajdu rowerowego i nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej.  

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania rajdu rowerowego,                                  

a następnie określony w przepisach o archiwizacji lub do czasu wycofania przez Panią/Pana 

zgody na przetwarzanie danych.  

7. Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, 

usunięcia (w odniesieniu do tych danych, które są przetwarzane wyłącznie na podstawie 

Pani/Pana zgody), ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu 

wobec przetwarzania danych. 

8. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przysługuje Pani/Panu 

prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, co pozostaje bez wpływu na zgodność  

z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych,  

w przypadku gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne                             

z prawem. 

10. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych 

osobowych skutkować będzie brakiem możliwości uczestniczenia w rajdzie rowerowym. 

11. Podane dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będzie wobec nich 

profilowania. 
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