
I. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH 

 Administratorem danych osobowych  uczestników konkursu jest Fundacja Poland Business Run, z 

siedzibą: ul. Siemiradzkiego 17/2, 31-137 Kraków. Z Administratorem można kontaktować się pod 

adresem siedziby oraz pod adresem e-mail: biuro@polandbusinessrun.pl  

II. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH 

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można się kontaktować pod adresem e-

mail iod@iods.pl lub pod adresem siedziby Administratora. 

III. PODSTAWA PRAWNA I CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

Dane osobowe uczestników konkursu będą przez nas przetwarzane w celu: 

1) organizacji konkursu  dla biegaczy, w ramach biegu Poland Business Run 2020 i wyłonienia 

zwycięzców konkursu oraz w celu publikacji wyników konkursu na naszej stronie internetowej lub na 

fanpage’u Facebook – na podstawie udzielonej nam zgody (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit a RODO); 

2) rozliczenia konkursu – w przypadku otrzymania nagrody, tj. wypełnienia ciążących na nas 

obowiązków prawno-podatkowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO, ustawa z dnia 26 lipca 

1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych); 

3) udzielenia odpowiedzi na ewentualne zapytania uczestników, co stanowi nasz prawnie uzasadniony 

interes (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit f RODO); 

4) udostępnienia wizerunku  uczestnika, w formie zdjęcia konkursowego na naszej stronie internetowej 

lub na fanpage’u Facebook - na podstawie udzielonej nam zgody (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a 

RODO); 

IV. INFORMACJE O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH ORAZ 

KONSEKWENCJI NIE PODANIA DANYCH OSOBOWYCH 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w konkursie. 

Niepodanie lub podanie niepełnych danych osobowych będzie skutkować brakiem możliwości wzięcia 

w nim udziału.  

V. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH 

1. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą tylko podmioty uprawnione na podstawie przepisów 

prawa, m.in. Krajowa Administracja Skarbowa lub inne organy państwowe.  

2. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na 

zlecenie Administratora np. dostawcom usług informatycznych, podmiotom świadczącym usługi 

księgowe i innym podmiotom przetwarzającym dane w celu określonym przez Administratora – przy 

czym takie podmioty przetwarzają dane wyłącznie na podstawie umowy z Administratorem. 

 

VI. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH 

Pani/Pana dane osobowe  będą przetwarzane nie dłużej niż to będzie niezbędne do należytego 

przeprowadzenia i realizacji konkursu, a następnie przez okres przechowywania dokumentacji 

księgowej i podatkowej wynikający z przepisów prawa (5 lat),  a także do momentu wycofania zgody. 

VII. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ 

W związku z przetwarzaniem danych osobowych posiada Pani/Pan prawo do: 

1) Dostępu do treści swoich danych osobowych  

2) Otrzymania kopii danych osobowych  

3) Sprostowania danych osobowych  
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4) Usunięcia danych osobowych  

5) Ograniczenia przetwarzania danych osobowych  

6) Przenoszenia danych osobowych  

7) Sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych  

8) Cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie 

– w przypadkach i na warunkach określonych w RODO. Prawa wymienione w pkt 1-8 powyżej można 

zrealizować poprzez kontakt z Administratorem. 

VIII. PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO 

Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

uzasadnione jest, że Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z 

przepisami RODO. 

IX. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI W TYM PROFILOWANIE 

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

profilowania. 

X. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB 

ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ 

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do organizacji międzynarodowych, jednakże mogą być 

przekazywane do państw trzecich (m.in. USA) poprzez korzystanie przez Administratora z narzędzi firm 

mających siedziby lub oddziały poza UE. 

 


