
 
 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z 27.04.2016 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) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) 

dalej RODO informuję, iż:  

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Studenckie Koło Naukowe „FOCUS” 

z siedzibą w Państwowej Wyższej Szkole Techniczno-Ekonomicznej im ks. Bronisława 

Markiewicza w Jarosławiu ul. Czarnieckiego 16, 37-500 Jarosław, a kontakt z 

przedstawicielem Administratora możliwy jest za pomocą adresu mailowego 

festiwalrolkowy@usspwste.pl. 

2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 litera a) RODO w 

celu organizacji i przeprowadzenia „I Festiwalu Rolkowego PWSTE”.  

3. Zakres Pani/Pana danych, które podlegają lub mogą podlegać przetwarzaniu obejmuje:  

dane identyfikacyjne (imię i nazwisko, wiek, płeć, wizerunek;  dane kontaktowe (numer 

telefonu, e-mail).   
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4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: (1) Studenckie Koło Naukowe 

„FOCUS” organizujące zawody; (2) Samorząd Studencki PWSTE w Jarosławiu (3) media 

relacjonujące zawody sportowe; (4) media społecznościowe, w szczególności Facebook 

oraz witryna internetowa Studenckiego Koła Naukowego „FOCUS” oraz osoby mające do 

nich dostęp.   

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów 

określonych w pkt. 2, a po tym czasie przez okres do 2 lat oraz w zakresie wymaganym 

przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.   

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia 

zgody w dowolnym momencie poprzez kontakt osobisty lub mailowy z zarządem 

Studenckiego Koła Naukowego „FOCUS” (festiwalrolkowy@usspwste.pl).   

7. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej.  

8. Rozumiem, że przy cofnięciu zgody może być niezbędna weryfikacja mojej tożsamości i 

że cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem tego przetwarzania, którego 

dokonano przed jej cofnięciem. Żądanie usunięcia danych oznacza rezygnację z dalszego 

udziału w zawodach sportowych ponieważ bez ich przetwarzania udział w zawodach nie 

jest możliwy.   

9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w 

razie uznania, że przetwarzanie narusza przepisy RODO (tj. ogólnego rozporządzenia o 

ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.).  

10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych nie jest obowiązkowe aczkolwiek niezbędne 

do wzięcia udziału w w/wym. Biegu.  

11. Administrator w ramach przetwarzania danych osobowych, nie korzysta z systemów i nie 

stosuje metod, służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym 

profilowania.  

12. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, 

technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy 

umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, 

wykorzystanie czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami. 


