Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych osób uczestniczących w X „Biegu Napoleońskim” oraz biegach towarzyszących                        w Szabdzie dnia 9 czerwca 2019 r.
1.	Administratorem danych osobowych jest Urząd Gminy Brodnica (adres: ul. Mazurska 13, 87-300 Brodnica, adres e-mail: sekretariat@brodnica.ug.gov.pl, numer telefonu: 564941612.
2.	Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się w sposób e-mail: inspektor@cbi24.pl .
3.	W związku z organizacją X „Biegu Napoleońskiego” oraz Biegów Towarzyszących administrator przetwarza dane osobowe uczestników i rodziców/opiekunów prawnych:
a)	imię i nazwisko uczestnika wraz z powiązanymi z nim danymi rodzica/opiekuna prawnego w celu udziału uczestnika w biegu i kontaktu z rodzicem/opiekunem prawnym w związku z udziałem w biegu - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
b)	imię i nazwisko uczestnika, wizerunek i głos w celu informowania przez administratora o organizacji biegu, udziale uczestnika w biegu i jego wynikach - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
4.	Dane osobowe będą przetwarzane do czasu ogłoszenia wyników biegu przez organizatora.
5.	Dane osobowe nie są przekazane do państw trzecich.
6.	Ma Pan/i prawo do:
a)	dostępu do treści danych osobowych dziecka i własnych oraz ich sprostowania, żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
b)	do wniesienia skargi do organu nadzorczego - do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w razie uznania (przez Panią/Pana), że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pana/i lub dziecka narusza przepisy RODO.
7.	Podanie przez Pana/Panią danych osobowych wymienionych w:
a)	pkt 3 a) jest dobrowolne, a konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości wzięcia udziału przez uczestnika w zawodach,
b)	pkt 3 b) jest dobrowolne, a konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości informowania przez urząd o organizacji zawodów z udziałem uczestnika w biegu i uzyskanym przez nie wyniku.
8.	Podane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

