
Załącznik nr 3

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

1. Administratorem danych osobowych jest:

LASER TAG POZNAŃ:
Olivier Śmigielski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: LASER TAG OLIVIER ŚMIGIELSKI z
siedzibą w Poznaniu, ul. Stobnicka 53, 60-480 Poznań, NIP: 781-188-20-78, REGON 302300085, nr tel. 570
931 931; e-mail: office@lasertagpoznan.pl;

2. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami: 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 ich swobodnego przepływu (Dz.Urz. UE L 119, s.1) ) (“RODO”) oraz polskiej
ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000).

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu kontaktu związanego z organizacją Turnieju, a także dla celów
sprawozdawczych, informacyjnych oraz archiwalnych i promocyjnych, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i b
rozporządzenia RODO.

4. Administrator wymaga podania wyłącznie danych osobowych niezbędnych do zorganizowania i przeprowadzenia
Turnieju:

a) w przypadku każdego Zawodnika: imienia, nazwiska, numeru telefonu do kontaktu, adresu e-mail, wieku;
c) w przypadku rodzica/opiekuna prawnego małoletniego Zawodnika: imienia, nazwiska, numeru telefonu,

adresu zamieszkania.

Administrator może także przetwarzać inne dane osobowe Zawodnika na podstawie odrębnych zgód i na cele w
nich wskazane, w szczególności takie dane jak wizerunek Zawodnika.

5. Zawodnik (rodzic/opiekun prawny Zawodnika) może w dowolnym momencie wycofać ww. zgody. Wycofanie zgody
nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

6. Udostępnienie podstawowych danych osobowych Zawodnika zawartych w Oświadczeniu (1) Zawodnika jest
dobrowolne. Brak podania wskazanych danych uniemożliwi jednak Administratorowi organizację Turnieju
(świadczenia usługi). Brak udzielenia zgody (2) w Oświadczeniu nie wiąże się dla Zawodnika z żadnymi
konsekwencjami.

7. Udostępnienie podstawowych danych rodzica/opiekuna prawnego Zawodnika jest dobrowolne. Brak podania
wskazanych danych uniemożliwi jednak Administratorowi organizację Turnieju (świadczenia usługi). Brak udzielenia
zgody (2) w Oświadczeniu Zawodnika nie wiąże się dla Zawodnika z żadnymi konsekwencjami.

8. Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne do realizacji wyżej podanych celów, chyba że
zgoda w tym czasie zostanie cofnięta lub dojdzie do jej modyfikacji.

9. Dane osobowe będą przekazywane wyłącznie osobom upoważnionym przez Administratora tj. pracownikom i
współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki, kurierom, firmom
pocztowym, kancelariom prawnym lub instytucjom upoważnionym z mocy prawa do otrzymania przedmiotowych
danych. Nadto, udostępnione dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie uprawnionym do tego organom i
instytucjom na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

10. Dane osobowe nie są przekazywane od krajów trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych.
Oznacza to, że Administrator nie przesyła ich poza teren Unii Europejskiej, z zastrzeżeniem pkt 12 niniejszej klauzuli.



11.   Administrator informuje, że każda osoba fizyczna prawo do:
a) cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Zgodę można

cofnąć poprzez kontakt z Administratorem (por. pkt 1 niniejszej klauzuli)
b) dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia;
c) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdyby sposób

przetwarzania danych osobowych naruszał obowiązujące przepisy.

12. Udostępnione przez Zawodnika dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym nie
będą podlegały profilowaniu. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub
organizacji międzynarodowej (chyba, że firmy, będące właścicielami portali społecznościowych, na których będą – za
zgodą Zawodnika - publikowane wizerunki posiadają siedziby w państwach trzecich).

Poznań, dnia..........................................

.................................................................................
(podpis)

[1] Zaznaczyć krzyżykiem w polu [   ]

[2] Zaznaczyć krzyżykiem w polu [   ]




