KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

1. Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych jest Polski Związek Warcabowy (dalej także: PZWarc), wpisany
do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000218641.
Można się z nami kontaktować w następujący sposób:
• listownie: ul. Cukrowa 49/2, 71-004 Szczecin
• e-mailem: biuro@warcaby.pl
2. Cele i podstawy przetwarzania
Przekazane w ankiecie dane osobowe przetwarzane będą w celu przeciwdziałania, zwalczania i
zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 oraz zapewnienia bezpieczeństwa
uczestnikom turnieju na podstawie:
• art. 6 ust. 1 lit. d, art. 9 ust. 2 lit. f oraz art. 9 ust. 2 lit. i Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 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
• ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi
sytuacji kryzysowych.
3. Okres przechowywania danych
Dane podane w ankiecie nie będą przekazywane podmiotom trzecim i zostaną usunięte po 28
dniach od zorganizowania turnieju/wydarzenia warcabowego.
4. Prawa osób, których dane dotyczą:
Przysługuje Państwu prawo:
a) dostępu do przekazanych danych oraz otrzymania ich kopii,
b) do sprostowania swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia,
w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku
wynikającego z przepisu prawa,
c) do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przy czym przepisy
odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa,
d) do cofnięcia wyrażonej zgody,
e) do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki
2, 00 - 193 Warszawa).
5. Przekazanie danych osobom trzecim
Przekazane w ankiecie dane osobowe nie będą przekazywane osobom trzecim.
6. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji
Przekazane w ankiecie dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie
będą poddawane profilowaniu.
7. Obowiązek podania danych
Podanie danych zawartych w ankiecie jest obligatoryjne ze względów związanych z interesem
publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego w celu ochrony przed zagrożeniami zdrowotnymi, w
tym wypadku związanymi z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i

rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej u ludzi, wywołanej tym wirusem COVID-19.

8. Przekazane w ankiecie dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany
i nie będą poddawane profilowaniu.

