
 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH 
 

Dane osobowe Uczestników Regat o Puchar Dzielnicy Wisła przetwarzane będą w celu przeprowadzenia regat, 

wyłonieniu zwycięzcy i przyznania nagród. 

Dane osobowe Uczestników Regat o Puchar Dzielnicy Wisła będą wykorzystywane i przetwarzane zgodnie  

z warunkami określonymi w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 

1000) oraz na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego i prawa miejscowego, zgodnie z art.6 

ust.1 lit.c i e oraz art. 9 ust.2 lit.g  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, zwane RODO) [Dz. Urz. UE z dnia 5 maja 2016 r. L 119/1]. 

Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Serduszko dla Dzieci, 03-420 Warszawa, ul. Szwedzka 

6 lok. 82 oraz VMG ORKISZ Sp. zoo, ul. Smulikowskiego 4, 00-389 Warszawa. 

Przetwarzanie danych, o których mowa, w związku z udziałem Regat o Puchar Dzielnicy Wisła obejmuje także 

publikację imienia i nazwiska Uczestnika wraz z rokiem urodzenia i z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje - 

w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniane będzie wydarzenie. 

Uczestnik lub rodzic/opiekun prawny niepełnoletniego Uczestnika Regat o Puchar Dzielnicy Wisła ma prawo 

wglądu do swoich danych osobowych/danych osobowych niepełnoletniego Uczestnika oraz ich oprawiania oraz 

prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo 

wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

Dane osobowe Uczestnika przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa. 

Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub 

brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w Regatach o Puchar Dzielnicy Wisła. 

Pani/Pana/niepełnoletniego uczestnika dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu 

decyzji, w tym profilowaniu. 

Zdjęcia, nagrania filmowe, oraz wywiady z Uczestnikami Regat o Puchar Dzielnicy Wisła, a także wyniki z danymi 

osobowymi mogą być wykorzystane bezpłatnie przez prasę, radio, telewizję i w innych mediach zgodnie z ustawą 

z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 880 z późn. zm.) w celu 

organizacji i promocji wydarzenia, na co Uczestnik, a w przypadku niepełnoletniego  Uczestnika jego rodzic lub 

opiekun prawny, wyraża zgodę wypełniając odpowiednio Oświadczenie Rodzica / Opiekuna prawnego 

(Uczestnika). 
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