
INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH 
OSOBOWYCH 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE.                      

z 2016r., L 119, poz. 1) (RODO), Małopolski Okręgowy Związek Pływacki w Krakowie, 

informuje, że: 

1. Administratorem danych osobowych jest Małopolski Okręgowy Związek Pływacki,                   

z siedzibą w Krakowie, ul. Piastowska 26a 

2. Pozyskane przez dane osobowe będą przetwarzane w celu: 

 umożliwienia zgłoszenia udziału w XXXII Krakowskim Maratonie Pływackim, 

zwanej dalej Maratonem 

 prawidłowej identyfikacji Uczestników w trakcie zapisów oraz podczas Maratonu; 

 kontaktowania się z Uczestnikami w sprawach związanych z Imprezą,                              

z wykorzystaniem e-maili, telefonów, urządzeń mobilnych i/lub dostępnych 

komunikatorów, w tym także przesyłania informacji organizacyjnych, oraz obsługi 

zgłoszeń i korespondencji kierowanej do ADO; 

 obsługi i weryfikacji płatności wpisowego; 

 publikacji list startowych, wyników oraz przygotowywania nagród dla najlepszych 

Uczestników; 

 ogłoszenia w serwisach społecznościowych nazwisk najlepszych Uczestników 
Maratonu; 

 (7) publikacji i rozpowszechniania wizerunku w materiałach dotyczących Imprezy             

w postaci drukowanej, w prasie, na stronach internetowych, w tym w serwisach 

społecznościowych, w przekazach: radiowych, telewizyjnych oraz głosowych                     

i video realizowanych za pośrednictwem sieci Internet; 

3. Zakres przetwarzanych danych osobowych Uczestnika obejmuje następujące dane 

osobowe: 

 imię i nazwisko, płeć, wiek (data urodzenia: dzień, miesiąc, rok), kategorię 

wiekową, wizerunek; adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail, 

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa podania danych 

osobowych   w jakimkolwiek zakresie uniemożliwia udział w Imprezie. 

5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, osobie udostępniającej dane 

osobowych Uczestnikowi przysługuje prawo: 

 dostępu do danych osobowych; 

 żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych; 

 żądania usunięcia danych osobowych; 

 żądania ograniczenia zakresu przetwarzania danych osobowych; 

 do przenoszenia danych osobowych, 

przy czym przetwarzanie danych osobowych realizowane do czasu złożenia 

przez osobę uprawnioną żądania usunięcia danych osobowych, bądź ograniczenia 

zakresu przetwarzania danych osobowych odbywało się zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, w podanym powyżej zakresie. 

6. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom współpracującym                                   

i współorganizującym zawody, w zakresie koniecznym do realizacji przedstawionych 

powyżej celów, a także podmiotom publikującym i archiwizującym wyniki Maratonu, 

jak również podmiotom prowadzącym obsługę techniczną, prasową i medialną 

Maratonu. 


