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Załącznik nr 1. 

 
INFORMACJA DLA UCZESTNIKÓW SPEED CARVING - FOREST FESIVAL NIEDŹWIEDŹ 2019 

O ZASADACH PRZETWARZANIA JEGO DANYCH OSOBOWYCH 

Na podstawie ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 (dalej „RODO”), informuję, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej „Administrator”) jest 

ZUL ZULAS Tomasz Karataj , adres: Niedźwiedź 7, 66-220 Łagów. 

2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 litera a) 

RODO w celu uczestnictwa w SPEED CARVING - FOREST FESIVAL NIEDŹWIEDŹ 2019. 

3. Zakres Pani/Pana danych, które podlegają lub mogą podlegać przetwarzaniu: 

• dane identyfikacyjne (imię i nazwisko, adres, wizerunek, obywatelstwo), 

• dane kontaktowe (numer telefonu, e-mail) 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: 

(1) media relacjonujące SPEED CARVING - FOREST FESIVAL NIEDŹWIEDŹ 2019; (3) media społecznościowe, w 

szczególności Facebook; (4) podmioty świadczące obsługę podczas SPEED CARVING - FOREST FESIVAL 

NIEDŹWIEDŹ 2019; (5) podmioty świadczące obsługę biurową na rzecz Administratora (w tym w zakresie niszczenia 

dokumentów). 

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały przekazaniu do państw spoza UE. 

6. Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych będzie ustalany z zastosowaniem następujących kryteriów: 

• w razie złożenia ewentualnych roszczeń możemy przechowywać Pani/Pana dane do chwili przedawnienia Pani/Pana 

roszczeń; 

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych na 

podstawie prawnie uzasadnionego interesu, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją. 

8. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, że 

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. 

10. Pana/Pani dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w rozumieniu RODO, w tym 

profilowaniu związanemu z automatycznym, podejmowaniem decyzji. 

 


