POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka prywatności
Szanując Twoje prawa oraz respektując ustawę o ochronie danych osobowych
zobowiązujemy się do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskanych danych
osobowych.
1. Administratorem Danych Osobowych jest: Fundacja Poland Business Run z siedzibą w
Krakowie.
2. W naszym serwisie zbieramy następujące dane osobowe:
o nazwa firmy
o nazwa firmy i dane do faktury
o osoba do kontaktu
o telefon osoby do kontaktu
o adres e-mail osoby do kontaktu
o zdjęcie lub logo
o nazwa zespołu (dowolna)
o imiona i nazwiska, adresy e-mail, numery telefonów, płeć oraz rozmiar
koszulki zawodników w drużynie
o opis zespołu uczestników
3. Cookies – nasza witryna internetowa wykorzystuje technologię Cookies w celu
dostosowania serwisu do Twoich indywidualnych potrzeb. Możesz zgodzić się na to,
aby wpisane przez Ciebie dane zostały zapamiętane i byś mógł bez powtórnego
wpisywania korzystać z nich przy następnych odwiedzinach na stronach serwisu
internetowego. Właściciele innych witryn nie będą mieli dostępu do tych danych.
Jeżeli nie zgadzasz się na personalizowanie serwisu, proponujemy wyłączenie obsługi
cookies w opcjach przeglądarki internetowej.
4. Podanie powyższych danych jest konieczne w przypadku rejestracji firmy i
uczestników, biorących udział w biegu Poland Business Run w wybranym mieście, za
pośrednictwem formularza w zakładce Rejestracja. Żądanie usunięcia danych
wymaganych podczas rejestracji drużyny do udziału w biegu jest jednoznaczne z
rezygnacją z udziału w biegu oraz zrzeczeniem się wszelkich praw wynikających z
uprzednio dokonanej rejestracji.
5. Żadnych danych nie udostępniamy osobom trzecim. Nie przechowujemy również
danych poufnych jak numery Twoich kart kredytowych czy danych dostępu do
Twojego konta bankowego.
6. Zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia
1997 roku, Dz. U. nr 133 poz. 883 z późn. zm. masz prawo poprawiania, uzupełniania,
uaktualnienia, sprostowania oraz żądania usunięcia swoich danych osobowych. W
tym celu korzystaj z właściwych zakładek w serwisu internetowego, prześlij e-mail
pod adres biuro@polandbusinessrun.pl lub listem poleconym na adres: ul.
Siemiradzkiego 17/2, 31-137 Kraków.

