Załącznik nr1. – RODO
Szanowni Państwo,
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 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 (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy, że:

1) Administratorem

Państwa
danych
osobowych
jest
Stowarzyszenie Akademia Fitness Sportowego, ul. Wilanowska
7/23, 80-809 Gdańsk, NIP 5833016513, dalej „AFS”. Kontakt:
biuroafs@gmail.com

2) Przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu organizacji
zawodów: IV OGÓLNOPOLSKIE MISTRZOSTWA SZKÓŁ W
FITNESS SPORTOWYM, które odbędą się 11.06.2022, w
Miejskiej Hali Sportowej (ul. Kołobrzeska 61, Gdańsk), a
dodatkowo wiąże się z tym:
a) umieszczenie danych w tzw. formularzu zgłoszeń na
zawody, w których zawarte są dane: imię i nazwisko zawodnika,
data urodzenia, kategoria wiekowa, numer startowy, nazwa
klubu, miasto/kraj, dane trenera/opiekuna, kontakt e-mail i
telefoniczny do trenera/opiekuna. Państwa dane są bezpieczne.
Formularz zgłoszeń z danymi kontaktowymi przetwarzany jest
jedynie przez Zarząd Stowarzyszenia Akademii Fitness
Sportowego i nie zostanie przekazany innym osobom trzecim
oprócz danych ogólnodostępnych zawartych w punkcie 2b.
Istnieje 1 formularz zgłoszeń:
1. IV Mistrzostwa Szkół FS, 11.06.2022 (solo,
duety, formacje)
b) przygotowanie i wydrukowanie list startowych z
podziałem na kategorie wiekowe i wg zaawansowania oraz
umieszczenie list na stronie internetowej oraz w mediach
społecznościowych organizatora zawodów wymieniając:
Dane Ogólnodostępne przy organizacji zawodów: imię i
nazwisko zawodnika, rok urodzenia, numer startowy, kategoria,
nazwa klubu, kraj oraz zdjęcia z zawodów i materiały video.
Dostępne nośniki medialne organizatora:
1. www.akademiafitness.eu
2. www.aleksandrakobielak.com
3. www.facebook.com/akademiafitnesskobielak
4. www.facebook.com/AleksandraKobielak
5. www.facebook.com/wdapoland
6. www.facebook.com/PolskaFederacjaFitnessSportowego
7. www.facebook.com/WorldChampionshipFitness
8. www.facebook.com/GrandPrixFitnessAK
9. www.facebook.com/FitnessSportowe
10. www.facebook.com/events/
(wydarzenie)
11. www.instagram.com/akademiafitnesskobielak
12. www.instagram.com/aleksandra_kobielak
c) przygotowanie i wydrukowanie numerów startowych;
d) przygotowanie tabel sędziowskich dla sędziów oraz
sekretariatu zliczającego punktacje
e) rozwieszenie list startowych w Biurze Zawodów oraz na
ogólnodostępnej Tablicy Informacyjnej podczas zawodów w
dniach 11.06.2022
f) przygotowanie, wydrukowanie list startowych oraz list z
wynikami i przechowywanie w dokumentacji organizatora
g) umieszczenie danych na dyplomach do dekoracji
medalowej;
h) umieszczenie list z wynikami zawodów w wyżej
wymienionych
nośnikach
internetowych
(pkt.
„b”) wykorzystując imię i nazwisko zawodnika, rocznik, numer

startowy, nazwę klubu, kraj, zajęte miejsce na zawodach, zdjęcie
z wizerunkiem zawodników, materiał filmowy
i) w
przypadku
skorzystania
z
zakwaterowania
organizowanego za pośrednictwem Stowarzyszenia Akademii
Fitness Sportowego umieszczenie danych na listach hotelowych i
przekazanie list hostelom, hotelom, ośrodkom, pensjonatom z
którymi współpracuje AFS w celu organizacji
3) Podstawą przetwarzania Państwa danych jest prawnie
uzasadnione działanie realizowane przez Stowarzyszenie
Akademia Fitness Sportowego, przez które rozumieć należy
organizację zawodów w Fitness Sportowym, wynikające z realizacji
celów statutowych Stowarzyszenia.
4) W związku z przetwarzaniem danych, Państwa dane osobowe
mogą być udostępnione innym odbiorcom lub kategoriom
odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Państwa danych mogą
być:
a) pracownicy i współpracownicy Stowarzyszenia Akademia
Fitness Sportowego (sędziowie, sekretariat zliczający punkty
i przygotowujący tabele z kategoriami, wolontariusze
przygotowujący nagrody dla zawodników)
b) podmioty zewnętrzne i ich pracownicy lub współpracownicy,
przygotowujący i drukujący dyplomy dla zawodników
c) hostele, hotele, ośrodki, pensjonaty z którymi współpracuje
Stowarzyszeniem Akademia Fitness Sportowego w celu
organizacji;
d) pozostali uczestnicy organizowanych zawodów;
e) osoby znajdujące się na terenie organizowanych zawodów;
f) użytkownicy
stron
internetowych
oraz
serwisów społecznościowych m.in. Facebook, Instagram
5) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres
niezbędny do realizacji zawodów, do czasu wniesienia przez
Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania, w stosunku do danych
podanych w formularzu zgłoszeń.
6) W związku z przetwarzaniem przez Stowarzyszenie Akademia
Fitness Sportowego Państwa danych osobowych, przysługuje
Państwu:
a) prawo dostępu do treści danych;
b) prawo do sprostowania danych;
c) prawo do usunięcia danych;
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
7) W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Stowarzyszenie
Akademia Fitness Sportowego Państwa danych osobowych
narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Państwu prawo do
wniesienia skargi do organu nadzorczego, prosimy jednak
wcześniej o kontakt na biuroafs@gmail.com w celu polubownego
rozwiązania sytuacji.
8) Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne,
jednak konieczne do udziału w organizowanych zawodach.
9) W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych
osobowych przez Stowarzyszenie Akademia Fitness Sportowego
prosimy o kontakt pod adresem biuroafs@gmail.com
ZAPOZNAŁAM/EM SIĘ I AKCEPTUJĘ POWYŻSZE USTALENIA

Data, czytelny podpis opiekuna prawnego zawodnika
(lub zawodnika po ukończeniu 18 roku życia)

