
INFORMACJA

DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

W FUNDACJI POLAND BUSINESS RUN

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych informujemy – zgodnie z art. 13 ust 1 i ust.
2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie
ochrony osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/6/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ( Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r, Nr 119, s. 1)
zwanego dalej „RODO” iż :

I. ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja Poland Business Run z siedzibą w
Krakowie (31-137), ul Siemiradzkiego 17/ 2, posiadająca REGON: 364424465, NIP: 6762507232,
wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz
samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS 0000617320, której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy dla
Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS, tel. 123957811, e-mail:
biuro@polandbusinessrun.pl

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych możesz
skontaktować się z nami pod adresem e-mail biuro@polandbusinessrun.pl, poprzez formularz
kontaktowy znajdujący się na naszej stronie internetowej lub pisemnie na adres: Fundacja Poland
Business Run, ul Siemiradzkiego 17/ 2, 31-137 Kraków.

II. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można się kontaktować pod
adresem email: iod@iods.pl .

III. CELE I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Twoje dane osobowe, podane przez Ciebie w formularzu zgłoszeniowym, będą przetwarzane w
zakresie niezbędnym do przygotowania i organizacji w dniu 4 września 2022 r. Biegu: Poland
Business Run 2022  oraz wszelkich akcji z nią związanych (zwanego dalej: imprezą), a także w celu:

1) Zawarcia z Tobą umowy wolontariackiej dla wykonania której przetwarzanie przez nas
Twoich danych osobowych jest niezbędne (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit b RODO),

2) Wysyłania na podany przez Ciebie w formularzu zgłoszeniowym adres e-mail wszelkich
informacji organizacyjnych – na podstawie udzielonej nam przez Ciebie zgody ( podstawa
prawna art. 6 ust. 1 lit a RODO),

3) Wypełnienia prawnie uzasadnionego interesu ciążącego na Fundacji polegającego na
konieczności zapewnienia bezpieczeństwa i porządku podczas trwania imprezy – zgodnie z
art. 6 ust. 1 lit f RODO

4) Wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Fundacji i wynikających z zawartych przez
Fundację umów z instytucjami publicznymi i finansowymi w związku z organizacją imprezy,
w tym w zakresie obowiązku przygotowania i złożenia do instytucji publicznych, darczyńców,
sponsorów, sprawozdań finansowych i raportów pomocowych z działań Fundacji (podstawa
prawna art. 6 ust. 1 lit c RODO),

5) Otrzymywania informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o
świadczeniu usług droga elektroniczną, w tym promocji usług oferowanych przez Fundację
lub podmioty współpracujące przy organizacji biegu, w tym informowania o aktualnych i
planowanych projektach, przyszłych imprezach, przedsięwzięciach (podstawa prawna: art. 6
ust. 1 lit. a RODO),



6) W zakresie niezbędnym do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony naszych lub
twoich roszczeń związanych z organizacją zawodów sportowych, co jest realizacją naszego
prawnie uzasadnionego interesu (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit f RODO

Informujemy jednocześnie, iż udział w imprezie oznacza wyrażenie przez Ciebie jako wolontariusza
zgody (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit a RODO) na rozpowszechnianie wizerunku bez ograniczeń
terytorialnych i czasowych, w szczególności poprzez umieszczanie fotografii, filmów lub nagrań
dźwiękowych w serwisach internetowych Organizatora (media społecznościowe, tj. Facebook i
Instagram oraz strona nasza internetowa), a także w innych elektronicznych środkach przekazu
zarządzanych lub wykorzystywanych w dowolnym zakresie przez Organizatora, w materiałach
informacyjnych i promocyjnych przygotowanych przez Organizatora, a także w publikacjach i
serwisach osób trzecich, z zastrzeżeniem, że przedmiotowe fotografie i filmy w publikacjach osób
trzecich mogą jedynie ilustrować informacje o działalności prowadzonej przez Organizatora, a ich
wykorzystywanie w innym kontekście nie jest dozwolone.

Zapewniamy, że Twój wizerunek nie będzie wykorzystywany w celach zarobkowych, w związku z
tym nie przysługują Ci jakiekolwiek roszczenia, w szczególności prawo do wynagrodzenia.

IV. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

1. Odbiorcami Twoich danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania
danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

2. Twoje dane osobowe mogą być ponadto przekazywane podmiotom przetwarzającym dane
osobowe na zlecenie Administratora np. dostawcom usług IT i innym podmiotom
przetwarzającym dane w celu określonych przez Administratora - przy czym takie podmioty
przetwarzają dane wyłącznie na podstawie umowy z Administratorem.

V. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w punkcie
III  celów przetwarzania, tj.:

1) W zakresie wiążącej Cię z Fundacją umowy – przez okres konieczny do wykonania umowy, a
następnie przez okres w jakim Ty mógłbyś dochodzić od nas roszczeń związanych z
niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przez nas umowy oraz przez jaki my
moglibyśmy dochodzić takich roszczeń od Ciebie (nie dłużej jednak niż przez okres 6 lat),

2) W zakresie wypełniania obowiązków ciążących na Fundacji - przez okres oraz w zakresie
wymaganym przez przepisy prawa, w tym dotyczące przedawnienia roszczeń oraz archiwizacji
lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń (nie krócej jednak niż przez okres 10 lat),

3) W zakresie wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów ciążących na Fundacji - do czasu ich
wypełnienia lub wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, nie dłużej niż przez okres
6 lat.

4) W zakresie w jakim do ich przetwarzania konieczna była Twoja zgoda – przez okres do czasu
wycofania przez Ciebie zgody.

VI. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

Masz prawo żądania od nas:

1) Dostępu do treści swoich danych osobowych - czyli prawo do uzyskania potwierdzenia, czy
Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania,

2) Otrzymania kopii danych osobowych – czyli prawo uzyskania kopii swoich danych osobowych,
które są przetwarzane przez Administratora, czy czym pierwsza kopia jest bezpłatna,
natomiast za następne Administrator jest uprawnionych do pobrania opłaty w rozsądnej
wysokości,

3) Sprostowania danych osobowych - jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są
nieprawidłowe lub niekompletne,



4) Usunięcia danych osobowych – w sytuacji gdy dane nie będą już niezbędne do celów, dla
których zostały zebrane, zostanie cofnięta zgoda na przetwarzanie danych, zostanie zgłoszony
sprzeciw wobec przetwarzania danych, dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem,

5) Ograniczenia przetwarzania danych osobowych - gdy dane są nieprawidłowe możesz żądać
ograniczenia przetwarzania danych na okres pozwalający sprawdzić prawidłowość tych
danych, dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał, aby zostały
usunięte, dane nie będą potrzebne Administratorowi, ale mogą być Ci potrzebne do obrony lub
dochodzenia roszczeń lub gdy wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu
ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec
podstawy sprzeciwu;

6) Przenoszenia danych osobowych – czyli masz prawo do otrzymania w ustrukturyzowanym,
powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego swoich danych
osobowych, dostarczonych administratorowi, oraz masz prawo przesłać te dane osobowe
innemu administratorowi bez przeszkód ze strony Administratora, któremu dostarczono te
dane osobowe jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody lub umowy oraz
przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny,

7) Sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – masz prawo w dowolnym momencie
wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – gdy Twoje dane
osobowe przetwarzane są przez Administratora w celu wykonania zadania realizowanego w
interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, powierzonej
Administratorowi lub na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec
przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego,

8) Cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem - jeżeli
przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej nam zgody,

- w przypadkach i na warunkach określonych w RODO. Prawa wymienione w pkt 1-8 powyżej
można zrealizować poprzez kontakt z Administratorem.

VII. PRAWO DO COFNIĘCIA ZGODY

W przypadkach gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej nam zgody, posiadasz
również prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie zgody na
przetwarzanie danych osobowych można przesłać e-mailem na adres e-mail:
biuro@polandbusinessrun.pl, pocztą tradycyjną na adres Fundacji lub wycofać osobiście stawiając
się w siedzibie Fundacji.

VIII. PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione
jest, że Twoje dane osobowe przetwarzane są przez nas niezgodnie z przepisami Rozporządzenia
ogólnego.

IX. INFORMACJE O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH ORAZ KONSEKWENCJI
NIE PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w
pkt III. Niepodanie lub podanie niepełnych danych osobowych może skutkować brakiem realizacji
działań.

X. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI W TYM PROFILOWANIE

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie
profilowania.

XI. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI
MIĘDZYNARODOWEJ



Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej.


