
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH.
1. Administratorem danych osobowych jest Cieszyńckie Bractwo Kurkowe z 

siedzibą w Cieszynie przy ul. Zamkowa 3abc.
2. Dane osobowe uczestników zawodów będą przetwarzane w celach, zakresie i 

przez okres niezbędny dla organizacji, przeprowadzenia i promocji zawodów, wyłonienia 
zwycięzców i odbioru nagród.

3. Dane osobowe uczestników zawodów będą wykorzystywane zgodnie z 
warunkami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, 
oraz uchylenia dyrektywy 95/46WE(OJ L 119,4.5.2016,p1-88, RODO), ustawy z dnia 29 
sierpnia 1997r. O ochronie danych osobowych (tj. z 2016r. poz. 922 UODO) polskimi 
polskimi przepisami przyjętymi w celu umożliwienia stosowania RODO, i innymi 
obowiązującymi przepisami prawa, oraz niniejszym Regulaminem.

4. Administrator danych osobowych nie przekazuje danych do państwa 
trzeciego/organizacjimiędzynarodowej. Dane osobowe uczestników nie będą podlegać 
zautomatyzowanemu przekazywaniu, w tym profilowaniu , z wyłączeniem przetwarzania 
niezbędnego do wyłonienia zwycięzców konkurencji.

5. Podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt.3 UODO 
oraz art. 6 ust. 1 lit b)RODO- realizacja umowy (akceptacja Regulaminu stanowi zawarcie 
umowy) oraz  art. 23 ust 1 pkt. 1  UODO i art. 6 ust I lit a) RODO-dobrowolna 
jednoznaczna, świadoma i konkretna zgoda osoby której dane dotyczą.

6.Uczestnikom przysługują prawa do: a) dostępu do danych, b) sprostowania 
danych, c) usunięcia danych. d) ograniczenia przetwarzania danych, e) cofnięcia 
wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w postaci wizerunku w dowolnym momencie, 
co uniemożliwi jednak udział w zawodach.

7. Uczestnikom przysługuje prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora 
Ochrony Danych Osobowych (a od 25 05..2018r. Prezesa Urzędu Danych Osobowych) na
przetwarzanie ich danych przez Administratora. Realizacja uprawnień, o których mowa 
powyżej może odbywać się poprzez pisemne wskazanie swoich żądań przesłane na adres
Administratora.
8. Przetwarzanie o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu w związku z udziałem w 
zawodach obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z 
przynależnością klubową, wynikiem osiągniętym konkurancji oraz wizerunku w każdy 
sposób, w jaki publikowane będą lub rozpowszechniane informacje o zawodach, w 
szczególności w wynikach zawodów publikowanych w Internecie, miejscu rozgrywania 
zawodów i sidzibie Cieszyńskiego Bractwa Kurkowego.
9. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest 
dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział 
w zawodach.
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