
RODO: 
Na potrzeby organizacji i przeprowadzenia zawodów od uczestników będą zbierane dane 
osobowe w postaci imienia i nazwiska, jak również płci (w celu przyporządkowania do 
właściwej kategorii zawodników i o ile nie będzie ona wynikała z imienia). 
 
W związku z powyższym KGJK informuje uczestników, iż: 

a) administratorem danych osobowych uczestników będzie spółka działająca pod firmą 
Kolej Gondolowa Jaworzyna Krynicka S.A. z siedzibą ul. Czarny Potok 75, 33-380 
Krynica Zdrój, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie XII Wydział 
Gospodarczy KRS pod numerem 0000032667, 

b) w sprawach związanych z danymi osobowymi można kontaktować się z Inspektorem 
Ochrony Danych, e-mail: iodo@jaworzynakrynicka.pl lub pisemnie na adres siedziby 
KGJK, wskazany powyżej, 

c) dane osobowe uczestników będą przetwarzane wyłącznie w celu organizacji 
i przeprowadzenia zawodów oraz dla realizacji celów wynikających z prawnie 
uzasadnionych interesów KGJK. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 
ust. 1 lit. b i f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z 27.04.2016 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 (dalej RODO): 

a. art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. przetwarzanie jest konieczne w celu organizacji 
i przeprowadzenia zawodów, 

b. art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne w celach archiwalnych 
(dowodowych) będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu KGJK 
zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, w 
celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami 
będącego realizacją prawnie uzasadnionego w tym interesu; 

d) jeżeli  wyrażono  na  to  odrębna  zgodę  (art.  6  ust.  1  lit.  a  RODO),  dane  osobowe  
uczestnika zawodów,  w  tym  jego  wizerunek,  mogą  być  przetwarzane  w  celach  
promocyjnych  poprzez publikację  materiałów  promocyjnych  na  stronie  
internetowej  oraz  w  portalach społecznościowych  organizatora.  Zgoda  jest  
dobrowolna  może  zostać  wycofana  w  każdym czasie bez wpływu na 
dotychczasowe przetwarzanie. 

e) odbiorcami danych osobowych uczestników będą: 
a. podmioty uczestniczące organizacji i przeprowadzeniu zawodów 
b. podmioty uczestniczące w obsłudze ewentualnych roszczeń związanych z 

zawodami, 
c. organy kontrolne i nadzorcze oraz prowadzące audyty KGJK, 

f) dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji 
międzynarodowej, 

g) dane będą przetwarzane przez okres trwania zawodów, jak również przez okres 
trwania wymagalności ewentualnych roszczeń z nimi związanych, a więc zgodnie z 
terminem przedawnienia roszczeń ustalonym w myśl ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 
r. Kodeks cywilny (Dz.U.2017.459 t.j. z dnia 2017.03.01) oraz inne okresy, jeżeli będą 
one wynikać z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, 

mailto:iodo@jaworzynakrynicka.pl


h) uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich 
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, 
prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody na 
przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 

i) uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna, iż 
przetwarzanie dotyczących go danych osobowych narusza przepisy RODO, 

j) podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne w celu udziału w 
zawodach, 

k) dane osobowe będą przetwarzane w sposób częściowo zautomatyzowany, ponieważ 
będą w pewnym stopniu przetwarzane na zasobach komputerowych. Jednakże w 
ramach przetwarzania danych KGJK nie stosuje metod polegających na 
zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowania. 
 

KGJK oświadcza, że przetwarza dane osobowe zgodnie z postanowieniami niniejszego 
Regulaminu oraz odpowiednimi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych. 
 


