
Klauzula informacyjna – dane osobowe 

Portal biegigorskie.pl, Liga Biegów Górskich a RODO 

Z dniem 25 maja 2018 r. rozpoczyna obowiązywanie Rozporządzenie 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 (określane popularnie jako „RODO”). RODO obowiązywać będzie w 

identycznym zakresie we wszystkich krajach Unii Europejskiej, a więc także w Polsce i wprowadza 

szereg zmian w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które będą miały wpływ na 

wiele dziedzin życia, w tym na korzystanie z usług internetowych. 

Czym są dane osobowe 

Dane osobowe to, zgodnie z RODO, informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania 

osobie fizycznej. Takimi danymi są np. adres e-mail, adres IP itp. 

Informujemy, że: 

1. Portal biegigorskie.pl nie zbiera danych osobowych na cele prowadzenia rankingu sportowego 

jakim jest ALE Deska Challenge (ALE Deska). Ranking tworzony jest na podstawie 

ogólnodostępnych informacji przekazywanych na skrzynkę fb biegigorskie.pl.  

2. Przysługuje Pani/Panu jednak prawo każdorazowego dostępu do treści rankingu oraz ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania 

zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w 

dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezes Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.                                                                                                                         

3. Dane są dobrowolne i zawierają jedynie imię i nazwisko oraz kategorie. Uzyskiwane są z ogólnie 

dostępnych informacji i są niezbędne do prowadzenia rankingu. W przypadku zażądania 

zaprzestania przetwarzania nie będzie możliwe uczestnictwo w ALE Deska. 

4. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. 

5. Odbiorcami danych mogą być również  instytucje upoważnione z mocy prawa. 

6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu. 

7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub 

organizacji międzynarodowej. 

8. Dane osobowe będą przechowywane przez 3 lata w celu udziału w wydarzeniu, a w innych celach 

do momentu wygaśnięcia statusowego interesu Administratora. 

9. Mail kontaktowy: biuro@biegigorskie.pl 

             

         NWS Dominik Ząbczyński  

 

Właściciel   

 

 

mailto:biuro@biegigorskie.pl

