POLITYKA PRYWATNOŚCI

1.

Niniejszy dokument opisuje zasady związane z przetwarzaniem danych osobowych użytkowników
korzystających z usług serwisu pomerania-sports.pl i mtbpomerania.pl

2.

Korzystanie z części usług dostępnych w serwisach pomerania-sports.pl i mtbpomerania.pl
tj. dokonanie zapisów przy elektronicznej rejestracji uczestników zawodów sportowych, wiąże się
z podaniem danych użytkownika. Część z tych danych ma charakter danych osobowych w rozumieniu
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883).

3.

Wśród podanych danych mogą się również znajdować inne dane dotyczące użytkownika, który
rejestruje swój udział w zawodach sportowych, za pośrednictwem dwóch powyżej wskazanych
serwisów, tj. pomerania-sports.pl i mtbpomerania.pl, w tym dane anonimowe, które są związane z
funkcjonowaniem tych serwisów i gromadzenia plików cookie.

4.

Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest zgoda wyrażona przez użytkownika, który
dokonuje rejestracji swojego udziału w zawodach sportowych, a także realizacja usługi przyjęcia
elektronicznego zapisu uczestnika przez organizatora zawodów, który jest jednocześnie
administratorem tych danych.

5.

Administrator stron pomerania-sports.pl i mtbpomerania.pl jest jednocześnie administratorem
danych osobowych użytkowników, którzy chcą dokonać rejestracji swojego udziału w zawodach
sportowych. Administratorem jest firma Marek Wróbel - Race Evolution
z siedzibą w Pępowie, ul. Sikorskiego 24, 83-330 Pępowo. Numer NIP: 5891928113 , REGON:
364055341, adres e-mail: biuro@pomerania-sports.pl.

6.

Administrator stron pomerania-sports.pl i mtbpomerania.pl posiada również upoważnienie do
przetwarzania danych osobowych Użytkowników wynikające z ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o
świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 Nr 144 poz. 1204.).

7.

Administrator oświadcza, że podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, ale
niezbędne do skorzystania z rejestracji uczestnictwa w zawodach sportowych.
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8.

Użytkownik ma w każdym czasie prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Dane
osobowe podane przez użytkownika powinny być zgodne z prawdą, aktualne i nie mogą wprowadzać
w błąd. W przypadku jakiejkolwiek zmiany danych osobowych, użytkownik powinien niezwłocznie je
zaktualizować, w celu zapewnienia poprawnego wykonania rejestracji jego uczestnictwa w
zawodach sportowych.

9.

Użytkownik, który korzysta z serwisów pomerania-sports.pl lub mtbpomerania.pl i chce otrzymać
dostęp do swoich danych, dokonać ich aktualizacji, modyfikacji, lub zgłosić żądanie ich usunięcia,
może kontaktować się z administratorem danych pod bezpośrednim adresem biuro@pomeraniasports.pl

10. Administrator przetwarza dane osobowe użytkowników, którzy dokonują swojej rejestracji na
zawody i korzystają z serwisów mtbpomerania.pl lub pomerania-sports.pl wyłącznie w celu realizacji
usługi rejestracji uczestników zawodów sportowych. Dane osobowe są przetwarzane od momentu
rejestracji uczestnika, do czasu zakończenia zawodów – jak również po ich zakończeniu, w celu
prezentacji wyników osiągniętych przez poszczególnych zawodników. Wyniki o których mowa,
zawierające dane osobowe zawodników, będą publikowane na stronach pomerania-sports.pl oraz
mtbpomerania.pl a także na profilach w kontach społecznościowych administratora, tj. na profilu FB
MTB Pomerania Maraton oraz na profilu Instagram: mtbpomerania.
11. Specyfika rywalizacji sportowej powoduje, że dane osobowe uczestników (obejmujące imię,
nazwisko, miejscowość zamieszkania, kategorię wiekową i informację o klubie sportowym, do
którego przynależy zawodnik) powoduje, że uczestnik, który przystępuje do zawodów wyraża zgodę
na udostępnienie powyższych danych na stronach organizatora http://mtbpomerania.pl na
portalach społecznościowych, jak również w prasie i w mediach, które będą przygotowywać
informację o przebiegu zawodów. Z uwagi na charakter zawodów sportowych, dane osobowe
zwycięzców w poszczególnych kategoriach, mogą być również przedmiotem informacji prasowych,
dostępnych w portalach i mediach współpracujących z administratorem – tj. organizatorem
wydarzenia, takich jak strony trojmiasto.pl, magazyn Bike Board, serwis zkaszub.pl, velonews.pl, MTB
XC PL, czy też MTB NEWS i innych. Pełna informacja o patronach medialnych, u których mogą pojawić
się dane osobowe zwycięzców w danych kategoriach zawodów sportowych, będzie dostępna na
stronach organizatora zawodów tj. pomerania-sports.pl i mtbpomerania.pl
12. Każdy uczestnik może zgłosić organizatorowi, że nie chce, żeby dane, o którym mowa w pkt. 4
powyżej zostały ujawnione na tablicy wyników i w takiej sytuacji dostępna będzie tylko informacja o
czasie, bez danych osobowych zawodnika. W tym celu wymagane jest wysłanie wiadomości mailowej
na adres biuro@pomerania-sports.pl
13. Uczestnikowi, podającemu dane osobowe, w każdym czasie przysługuje możliwość zmiany podanych
przez siebie danych osobowych, ich aktualizacji, modyfikacji bądź zgłoszenia żądania ich usunięcia.
Zgłoszenie żądania usunięcia danych powinno zostać przekazane na adres organizatora
biuro@pomerania-sports.pl Żądanie usunięcia danych nie wpływa na zgodność z prawem ich
przetwarzania przed momentem żądania ich usunięcia.
14. Wszystkie podane przez użytkownika dane powinny być zgodne ze stanem faktycznym. W
odniesieniu do podanych danych organizator Marek Wróbel – Race Evolution z siedzibą w Pępowie
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pełni rolę administratora danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r o ochronie danych
osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922).
15. Organizator, jako administrator danych nie udostępnia danych uczestnikom innym podmiotom, ani
podmiotom które miałyby swoją siedzibę lub zakres prowadzenia działalności gospodarczej poza
Europejskim Obszarem Gospodarczym.
16. W przetwarzaniu danych osobowych bierze udział organizator zawodów sportowych, tj.
administrator serwisów pomerania-sports.pl i mtbpomerania.pl, który będzie dokładać należytej
staranności w celu zachowania jak największego bezpieczeństwa związanego z przetwarzaniem
danych osobowych Użytkowników. Jednocześnie, w trakcie wprowadzania poufnych danych (np.
danych osobowych, haseł, itp.) przez użytkownika, powinien zostać zastosowany odpowiedni
odpowiedni mechanizm zapewniający szyfrowanie danych (np. protokół SSL/TLS) w celu zapewnienia
bezpieczeństwa przesyłanych informacji, a nadto sam użytkownik nie powinien ujawniać swoich
haseł osobom trzecim.
17. Do korzystania z niektórych funkcjonalności Usług, w celu osiągnięcia ich pełnej wydajności, może być
konieczne włączenie przez Użytkownika w przeglądarce internetowej obsługi protokołu bezpiecznej
transmisji danych SSL, obsługi Java, Java Script, Flash oraz mechanizmu „Cookies”. Użytkownik może
wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej obsługę mechanizmu „Cookies”. Wyłączenie
mechanizmu plików „Cookies” może spowodować, że niektóre z funkcjonalności Usług nie będą
działały poprawnie. Administrator serwisów pomerania-sports.pl i mtbpomerania.pl. nie stosuje
mechanizmów służących do zbierania danych statystycznych o działaniach użytkowników w ramach
administrowanych przez niego serwisów.
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