Informacje Slalom
Data: 18 01 2019 sobota
Miejsce: Stok Narciarski w Przemyślu
Organizator: POSiR
Zapisy w formie elektronicznej do: 17 01 g. 20.00, w dniu zawodów w wyjątkowych
przypadkach w biurze zawodów.
Regulamin: Zgodnie z wytycznymi PZN i niniejszym komunikatem
http://www.wnp.pzn.pl/r2019/mpa_2019_regulamin.pdf
Program:
18.00 - 18.30 – odbieranie numerów startowych – kasa na górnej stacji (wpisowe 30,00 zł)
18.30 – 19.00 oglądanie trasy ześlizg obok trasy z założonymi numerami startowymi
19.00 start I przejazdu
Bezpośrednio po I przejeździe odbędzie się przejazd II – trasa nie będzie zmieniana
Około godz. 20.00 Dekoracja zwycięzców ( Loża Szyderców)
Biuro zawodów – KASA stacja górna (ul. Pasteura).
Kategorie:

Klauzula RODO:
INFORMACJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW NARCIARSKICH O ZASADACH
PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Na podstawie ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 (dalej
„RODO”), informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej „Administrator”) jest
Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji z siedzibą w Przemyślu, adres: ul. A. Mickiewicza 30;
37-700 Przemyśl, tel. 16 678 57 58.

2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 litera a) RODO w
celu uczestnictwa w zawodach sportowych.
3. Zakres Pani/Pana danych, które podlegają lub mogą podlegać przetwarzaniu:
• dane identyfikacyjne (imię i nazwisko, wiek, płeć, wizerunek, obywatelstwo, przynależność
klubowa),
• dane kontaktowe (numer telefonu, e-mail)
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
(1) Polski Związek Narciarski.;
(2) media relacjonujące zawody sportowe;
(3) media społecznościowe, w szczególności Facebook;
(4) podmioty świadczące usługę pomiaru czasu w trakcie przeprowadzania zawodów
narciarskich;
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały przekazaniu do państw spoza UE.
6. Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych będzie ustalany z zastosowaniem
następujących kryteriów:
• w razie prowadzenia klasyfikacji przez Polski Związek Narciarski bezterminowo,
• w razie złożenia ewentualnych roszczeń możemy przechowywać Pani/Pana dane do chwili
przedawnienia Pani/Pana roszczeń;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych na podstawie prawnie uzasadnionego
interesu, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją.
8. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza
przepisy RODO.
10. Pana/Pani dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w
rozumieniu RODO, w tym profilowaniu związanemu z automatycznym podejmowaniem
decyzji.
11. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do udziału w Podkarpackich
Eliminacjach MPA PZN w Slalomie.

