
Załącznik numer  1  do regulaminu „ Rodzinnego Turnieju Badmintona w grze podwójnej”. 

 

1. Administratorem Danych Osobowych jest Centrum Sportowo-Widowiskowe, pl. ks. Karola Kochaja 1, 43-

340 Kozy. Tel. + 48 33 817-57-40, e-mail:  dyrektor@csw.kozy.pl. 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Centrum Sportowo Widowiskowym  w  Kozach możliwy jest 

pod nr telefonu: + 48 33 817-42-91, e-mail: iod@gzosip.kozy.pl 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w oparciu o uzasadniony interes  CSW 

Kozy  (art.6 ust.1 lit.  e) RODO, realizacji zadań statutowych CSW, w celu przeprowadzenia tych zawodów, 

w tym prowadzenia związanych z tym ewidencji, wyłonienia i ogłoszenia zwycięzców, wydania nagród 

oraz promowaniu  działań związanych z zawodami  poprzez upowszechnianie zdjęć oraz materiałów 

filmowych.  

4. Dane osobowe uczestników zawodów mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom 

odbiorców, tj., sędziom, prasie, social media (w tym kraje poza UE – Facebook), odbiorcom stron 

Internetowych i współuczestnikom imprez sportowych, kibicom. 

5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres:  wymagany przepisami prawa, niezbędny do 

zrealizowania celu przetwarzania, wykonywania zadań statutowych CSW lub do czasu cofnięcia zgody.   

6. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres niezbędny do celów statystycznych i archiwalnych 

w związku z  celami wynikającymi z zadań statutowych CSW– przez okres niezbędny do realizacji 

wskazanych powyżej celów przetwarzania w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego 

z przepisów prawa. 

7. Ma Pani/Pan prawo do: 

 dostępu do swoich danych oraz możliwość ich sprostowania,  

 usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych,  

 wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,  

 przenoszenia danych,  

 cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, 

 wniesienia skargi do organu nadzorczego , tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych (ul Stawki 1, 00- 193 

Warszawa). 

8. Uczestnicy wyrażają zgodę na podawanie do wiadomości publicznej imienia i nazwiska, kategorii 

w której startuje wraz z zajętym przez niego miejscem we wszelkich ogłoszeniach, zapowiedziach 

i  informacjach o zawodach i ich wynikach. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz jest 

niezbędne do wzięcia udziału w turnieju. W  przypadku braku zgody na przetwarzanie danych 

osobowych, Uczestnik nie może zostać dopuszczony do udziału w zawodach. 

9. Uczestnicy udzielają także zezwolenia na rozpowszechnianie swojego wizerunku, utrwalonego za 

pomocą wszelkich technik fotograficznych  i nagraniowych w związku z ich udziałem w turnieju 

w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 4.02.1994 r. oprawie autorskim i prawach pokrewnych. Zgoda 

została wyrażona dobrowolnie i w każdym momencie może zostać odwołana. Skutkować to jednak 

będzie przerwaniem uczestnictwa w turnieju. Odwołanie zgody może nastąpić poprzez złożenie 

pisemnego oświadczenia w siedzibie Centrum Sportowo – Widowiskowego w Kozach. 

10. Pana /Pani dane osobowe  nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej 

oraz nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu. 
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