Obowiązek informacyjny
1.

Administratorem danych osobowych (ADO) przetwarzanych w ramach organizacji Wydarzenia
pod nazwą XV REGATY LENOVO jest firma ACTIVE.PL Sp. z o. o. Sp. K. z siedzibą w Łodzi przy
ul. Giewont 38 a, NIP 7282843812, REGON: 385748680, zwanym dalej ADO lub Organizatorem.
Dane kontaktowe:
Telefon: 42 664 89 60
Adres e-mail: ado@active.pl

2.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane i przekazywane osobom trzecim (w tym firmie
zlecającej Organizatorowi organizację Wydarzenie – firmie Lenovo Polska z siedzibą przy
ul. Gottlieba Daimlera 1 w Warszawie) w celu prawidłowej realizacji usług Organizatora
polegających na:
o

rejestracji na Wydarzenie

o

prawidłowej obsługi Wydarzenia, w tym przesyłania komunikatów dotyczących
Wydarzenia w formie wiadomości e-mail i kontaktu telefonicznego

o

produkcji i przekazania Uczestnikom t-shirtów we wskazanym rozmiarze

o

ubezpieczenia Uczestników

o

organizacji noclegów i wyżywienia Uczestników (z uwzględnieniem diet specjalnych)

o

organizacji regat żeglarskich, w tym wskazaniu komisji sędziowskiej składu osobowego
załóg i sterników, których uprawnienia będą sprawdzane przez zebranie skanów
patentów, ogłoszenia wyników regat, przekazania nagród i odprowadzenia podatku od
wygranych

o

sporządzeniu raportu, relacji fotograficznej i video z Wydarzenia

o

o
o
o

o

3.

zebraniu opłat za udział w Wydarzeniu, w tym wystawieniu faktur za udział w Wydarzeniu

produkcji i przekazania Uczestnikom identyfikatorów imiennych
organizacji rejestracji obecności Uczestników w Wydarzeniu
wyczarterowaniu Uczestnikom łodzi zarezerwowanych podczas rejestracji

sporządzeniu listy osób, do których zostanie wysłane w formie wiadomości e-mail
zaproszenie na kolejną edycję Wydarzenia

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest dobrowolnie wyrażona Przez
Ciebie zgoda przy przekazaniu tych danych za pośrednictwem Internetu (przez formularz na
stronie internetowej Wydarzenia)

4. Podanie danych jest dobrowolne, jednak jeżeli ich nie podasz, nie będzie możliwa Twoja
rejestracja na Wydarzenie organizowane przez ADO.
5.

Dane osobowe będą przechowywane w bazie danych na serwerze ADO przez okres nie dłuższy
niż wymagany dla realizacji celu, dla którego są przetwarzane, lub tak długo jak regulują to
aktualne przepisy prawa, np. przepisy podatkowe do czasu upływu okresu przedawnienia
zobowiązania podatkowego.

6. Jeżeli przetwarzamy dane na podstawie udzielonej zgody masz prawo do jej cofnięcia
w dowolnym momencie bez podawania przyczyny. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność
z prawem przetwarzania przed jej cofnięciem. Zgoda może zostać cofnięta poprzez
oświadczenie w wiadomości e-mail przesłane na adres: ado@active.pl
7.

Na zasadach określonych przepisami o ochronie danych osobowych masz prawo dostępu do
treści swoich danych oraz prawo do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia
danych. Ponadto masz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.

