Klauzula informacyjna dołączana do zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika zawodów sportowych.

	Oświadczam, że poinformowano mnie o tym, że:

Administratorem moich danych osobowych jest Okręgowa Izba Radców Prawnych w Gdańsku (dalej „OIRP”), ul. Nowe Ogrody 35, 80-803 Gdańsk.
	Dane osobowe będą przetwarzane w celach promocyjnych, informacyjnych oraz w celu realizacji zgłoszenia na wydarzenie sportowe jakim jest I Rajd Rowerowy Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku, który odbywa się w dniu 18 kwietnia 2020 r. Ponadto dane będą wykorzystane w celu promowania wydarzenia sportowego jakim jest rajd. 

Przyjmuję do wiadomości, iż podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne, aby wziąć udział w wydarzeniu sportowym.
Przetwarzanie moich danych osobowych w w/w celu odbywa się w oparciu o dobrowolnie wyrażoną zgodę – art. 6 ust. 1 lit. a, b i c  rozporządzenia 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) (Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO.
Dane będą mogły być również przetwarzane w związku z dochodzeniem/obroną roszczeń jako uzasadniony interes administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 
Mam prawo do żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do złożenia oświadczenia o cofnięciu każdej wyrażonej zgody w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Moje dane osobowe będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń i nie krócej niż 3 lata od daty wydarzenia sportowego. 
Moje dane będą przekazywane innym odbiorcom. W szczególności, w związku z tym, że dane w postaci wizerunku będą publikowane na portalu społecznościowym Facebook, moje dane zostaną udostępnione Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Dublin, Irlandia i Facebook, Inc. 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA. Tym samym, moje dane będą przekazane do Stanów Zjednoczonych Ameryki, gdzie obowiązują inne przepisy z zakresu ochrony danych osobowych, które w szczególności mogą nie zapewniać dostatecznego poziomu ochrony. Moje dane zostaną przetransferowane przez serwis Facebook na jego serwery w celu stworzenia kopii zapasowej oraz w celach związanych z działalnością serwisu. Nadto wizerunek może zostać opublikowany na stronie internetowej oirp.gda.pl oraz umieszczone w Biuletynie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku.
Dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora także w następujących celach:
	przygotowania, realizacji wydarzenia i zapewnienia udziału w nim Uczestnika, w tym wszystkich czynności przygotowawczych, takich jak przygotowanie pakietów startowych, a następnie ogłoszenia wyników;

zawodów i informowania o przebiegu wydarzenia;
wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Organizatorze; 
przez okres niezbędny do realizacji tych czynności, a w przypadku informowania o przebiegu, również po realizacji wydarzenia, przez okres, w którym Organizator będzie organizował kolejne edycje wydarzenia; 
	udokumentowania prawidłowego wydatkowania środków samorządu oraz możliwości dochodzenia roszczeń będą przechowywane przez okres 6 lat od daty spotkania integracyjnego;
	Odbiorcami danych osobowych Uczestnika mogą być podmioty współpracujące z Organizatorem przy organizacji wydarzenia w szczególności ubezpieczyciel, który otrzyma dane pozwalające na objęcie Uczestnika ochroną ubezpieczeniową w trakcie wydarzenia. 

Ochronę ubezpieczeniową świadczyć będzie Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia SA, 81-731 Sopot, ul. Hestii 1, Numer KRS 0000024812 Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS, NIP 585-000-16-90, które w zakresie zawartej umowy będzie wyłącznym administratorem danych Uczestnika. Klauzula informacyjna ubezpieczyciela dostępna jest na stronie  https://www.ergohestia.pl/ochrona-danych-osobowych-rodo/komunikaty/
	Moje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
Przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
	Z administratorem danych można skontaktować się telefonicznie (58) 305 20 78, e-mailowo oirp@oirp.gda.pl lub kierując korespondencję na adres siedziby OIRP;



