
Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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), dalej „RODO”, informujemy, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Lokalna Organizacja Turystyczna KOCIEWIE  

z siedzibą w Swarożynie, ul. Szkolna 2, NIP: 593-24-42-704, REGON: 220039322. 

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w niżej wymienionym celu: 

a) realizacji Miejskich Marszów na Orientację TROPEM WILCZYM na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a 

RODO w zakresie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych kontaktowych, 

b) realizacji Miejskich Marszów na Orientację TROPEM WILCZYM na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a 

RODO w zakresie wyrażonej zgody na publikację wizerunku. 

3. Pani/Pana dane osobowe Administrator może udostępniać wyłącznie podmiotom uprawnionym do 

uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa jak również podmiotom 

współpracującym w procesie realizacji umowy, podwykonawcom, czyli podmiotom, z których 

Administrator korzysta przy przetwarzaniu Pana(-ni) danych osobowych, w tym w szczególności 

podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi informatyczne itp. 

4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody. 

5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora: 

a) dostępu do Pani/Pana danych osobowych – w granicach art. 15 RODO, 

b) sprostowania Pani/Pana danych osobowych – w granicach art. 16 RODO, 

c) usunięcia Pani/Pana danych osobowych – w granicach art. 17 RODO, 

d) ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych – w granicach art. 18 RODO, 

e) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

które zostało wykonane na podstawie zgody, przed jej cofnięciem, jeżeli Administrator na tej 

właśnie podstawie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe, przy czym brak zgody lub jej 

cofnięcie nie może powodować wobec Pani/Pana jakichkolwiek negatywnych konsekwencji, 

f) prawo do przenoszenia danych – w granicach art. 20 RODO. 

6. Przysługuje Pani/Pana prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych, w przypadku stwierdzenia naruszenia przetwarzania Pani/Pana danych 

osobowych. 

7. Podanie przez Pana(-nią) danych osobowych jest niezbędne do realizowania celów związanych  

z przeprowadzeniem Miejskich Marszów na Orientację TROPEM WILCZYM. 

8. Administrator nie przewiduje przekazywania Pani/Pana danych do państwa trzeciego, ani 

organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO. 

9. Pana(-ni) dane nie będą podlegały profilowaniu. 

 

Otrzymałam/Otrzymałem: 

 

 

 

………………………………………………………………… 

(czytelny podpis) 


