
INFORMACJA O RODO 
dla uczestników 

XXXVII Ogólnopolskiego Rajdu Przewodników PTTK 
„Ziemia Kłodzka – Perła w koronie Sudetów”

§ 1
Administratorem danych osobowych przekazanych w zgłoszeniu jest Polskie Towarzystwo

Turystyczno-Krajoznawcze  Oddział  Ziemi  Kłodzkiej  w  Kłodzku  przy  ul.  Wita  Stwosza  1  
(kod  pocztowy:  57-300);  adres  poczty  elektronicznej  rajdgorski2019@gmail.com  (dalej,  jako
„Oddział").

§ 2
Podstawę  przetwarzania przekazanych  przez  Ciebie  danych  osobowych  stanowi  Twoja

dobrowolna zgoda.

§ 3
Twoje  dane  osobowe  są  i  będą przetwarzane,   w  tym  przechowywane,  opracowywane,

udostępniane podmiotom trzecim,   w celu  i  w zakresie niezbędnym dla organizacji  w dniach  
21-25 sierpnia 2019 roku Ogólnopolskiego Rajdu Górskiego Przewodników PTTK. 

W szczególności, przekazane przez Ciebie dane osobowe mogą być udostępniane obiektowi
noclegowemu dla zapewnienia należytego zrealizowania usługi noclegowej dla gości.

§ 4
Przekazane przez Ciebie dane osobowe nie będą udostępniane do państw nienależących

do Unii Europejskiej lub niebędących stroną porozumienia z dnia 2 maja 1992 roku o utworzeniu
Europejskiego  Obszaru  Gospodarczego,  które  nie  stosują  Rozporządzenia  Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (dalej, jako: „RODO”).

§ 5
Przekazane  przez  Ciebie  dane  osobowe  będą  przechowywane  przez  okres  niezbędny  

dla realizacji celów określonych w pkt 3 Informacji, jednak nie dłużej niż do końca 2024 roku.
Jesteś uprawniony do zwrócenia się do Oddziału o dostęp do przekazanych przez Ciebie danych
osobowych,  uzyskania  szczegółowych  informacji  o  ich  przetwarzaniu,  sprostowania
lub  uzupełnienia  danych,  ograniczenia  ich  przetwarzania  oraz  do  żądania  ich  usunięcia
na zasadach i w granicach określonych w RODO.

§ 6
 W  zakresie  dopuszczalnym  przepisami  prawa  jesteś  uprawniony  do  cofnięcia
w  dowolnej  chwili  zgody  na  przetwarzanie  przekazanych  przez  Ciebie  danych  osobowych.
Cofnięcie  zgody  nie  ma jednak  wpływu na  ocenę  zgodności  z  prawem przetwarzania  danych
do momentu cofnięcia zgody.

W przypadku przetwarzania Twoich danych osobowych niezgodnie z prawem przysługuje
Ci  prawo  do  wniesienia  skargi do Organu  Nadzorczego –  Prezesa  Urzędu  Ochrony  Danych
Osobowych (adres Organu: ul. Stawki 2; 00-193 Warszawa).

§7
Podanie przez Ciebie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, przy czym niepodanie

danych oznaczonych w formularzu zgłoszenia, jako wymagane, będzie uniemożliwiać Twój udział
w XXXVII Ogólnopolskim Rajdzie Górskim Przewodników PTTK.


