
 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych 

 

W dniu 25 maja 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. o Ochronie Danych Osobowych (RODO). 

 

Zależy nam, aby posiadali Państwo wszystkie niezbędne informacje wynikające z RODO 

dotyczące przetwarzania i ochrony Państwa danych osobowych. Informacje te chcemy 

przedstawić w możliwie jak najbardziej przejrzysty i transparentny sposób. 

 

W związku z powyższym uprzejmie informujemy, że: 

 

1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych 

udzielonej przez Państwa jest Federacja Sportowa „Energetyk z siedzibą w 02-001 Warszawa 

przy ul. Al. Jerozolimskie 91 lok. 512, tel.: 22 629 40 76, 605 265 617, adres e-mail: 

sekretariat@fsenergetyk.com. 

 

2. Celem zbierania danych jest organizacja LVII Ogólnopolskiego Górskiego Rajdu Pieszego 

Energetyków, w dniach 3 – 8.09.2018 r. w Bieszczadach – Beskidzie Niskimi. 

 

3. Podczas uzyskiwania wypełnionej karty zgłoszeniowej na powyższy Rajd pozyskujemy 

następujące Państwa dane osobowe: 

- imię i nazwisko, 

- numer PESEL, 

- numer telefonu (dotyczy kierownika drużyny), 

- adres poczty elektronicznej (dotyczy kierownika drużyny). 

 

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. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 

 

5.  Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu jakim jest organizacja 

imprezy. 

 

6. Dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji LVII Ogólnopolskiego Górskiego 

Rajdu Pieszego Energetyków, w dniach 3 – 8.09.2018 r. w Bieszczadach – Beskidzie Niskimi 

i będą udostępnione innym odbiorcom: ośrodkowi zakwaterowania uczestników rajdu, 

ubezpieczycielowi. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa. 

 

7. Do danych osobowych mogą mieć dostęp upoważnieni pracownicy i przedstawiciele 

Federacji. 

 

8. Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały profilowaniu. 

 

9.Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa 

trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

 

10. Dane osobowe będą przechowywane do momentu wygaśnięcia roszczeń lub odwołania 

zgody. 

 

11. Realizacja Państwa praw związanych z przetwarzaniem danych jest możliwa  

w preferowanej przez Państwa formie przez złożenie wniosku za pomocą następujących 

kanałów komunikacji: 

 

 Przez wysłanie e-maila na adres: sekretariat@fsenergetyk.com, 

 Przez wysłanie pisma na adres korespondencyjny: Federacja Sportowa „Energetyk”, 

Al. Jerozolimskie 91 lok. 512, 02 – 001 Warszawa. 


