Puławy, 10.07.2018 r.

INFORMACJA
dla osób uczestniczących w III Rajdzie Rowerowo -Historycznym
„Kontrofensywa Rowerowa 2018” organizowanym
przez Puławski Ośrodek Kultury „Dom Chemika”

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 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 (dalej: RODO) informujemy, iż :
1.
Administratorem pozyskiwanych danych osobowych jest Puławski Ośrodek Kultury
"Dom Chemika" z siedzibą w Puławach, ul. Wojska Polskiego 4, 24-100 Puławy;
2.
w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można kontaktować się z
Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, zatrudnionym w Puławskim Ośrodku
Kultury "Dom Chemika, za pośrednictwem maila: iod@domchemika.pl lub
telefonicznie 81 887 96 01;
3.
dane osobowe będą przetwarzane w celu uczestniczenia w III Rajdzie RowerowoHistorycznym „Kontrofensywa Rowerowa 2018” odbywającym się w dniu 12 sierpnia
2018 roku;
4.
udzielona przez Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest - zgodnie z
art. 6 lit. a RODO – przesłanką legalizującą przetwarzanie danych osobowych przez
Administratora;
5.
mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem;
6.
podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa ich
podania skutkuje brakiem możliwości uczestniczenia w rajdzie rowerowohistorycznym;
7.
przekazane Administratorowi dane osobowe nie będą poddawane procesowi
zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym profilowaniu;
8.
przekazane Administratorowi dane osobowe będą przetwarzane do momentu
zakończenia wszystkich spraw związanych z uczestnictwem rajdzie rowerowohistorycznym;
9.
mają Państwo prawo: uzyskania dostępu do swoich danych, zażądania sprostowania
tych danych, przenoszenia ich, wniesienia sprzeciwu, usunięcia lub ograniczenia ich
przetwarzania;
10. w przypadku gdy uznają Państwo że ich prawa w zakresie przetwarzania danych
osobowych zostały przez nas naruszone mają Państwo prawo wnieść skargę do
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).

