
Załącznik nr 1 do Regulaminu Rajdu Rowerowego 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA - ART. 13 RODO  

Rozpoczęcie Sezonu Rowerowego w Gminie Krzyżanowice – 6 maja 2023 r. 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) 
informujemy, że:  
 
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Krzyżanowice z siedzibą przy ul. Głównej 

5, 47-450 Krzyżanowice, adres e-mail:  promocja@krzyzanowice.pl.  

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych w osobie: Wacława Knura, z którym można 

się skontaktować pod adresem: ul. Główna 5, 47-450 Krzyżanowice lub za pomocą poczty 

elektronicznej: iod@krzyzanowice.pl. 

3. Dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, nr PESEL, nr telefonu, adresu e-

mail, stanu zdrowia, zostały pozyskane bezpośrednio od osoby, której dotyczą lub od opiekuna 

prawnego (rodziców) sprawujących bezpośrednią władzę nad małoletnim. 

4. Dane osobowe oraz wizerunkowe uczestników przetwarzane będą w celu organizacji 

"Rozpoczęcia Sezonu Rowerowego w Gminie Krzyżanowice", na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a oraz 

art. 9 ust. 2 lit. a RODO, czyli zgody uczestnika. Dane kontaktowe, w postaci nr telefonu i adresu e-

mail, przetwarzane będą ze względu na prawnie uzasadniony interes Administratora, przy czym 

prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Administratora jest: prowadzenia 

komunikacji związanej z udziałem w imprezie, jej organizacja i przeprowadzenie, popularyzacja 

turystyki rowerowej, terenów rekreacyjnych i tras rowerowych Gminy Krzyżanowice oraz 

partnerskich gmin czeskich, aktywnego wypoczynku, popularyzacja wiedzy na temat przyrody, 

zabytków, historii oraz promocji Gminy Krzyżanowice przez organizatorów, współorganizatorów i 

sponsorów, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Prawnie uzasadnionym interesem 

Administratora jest również przetwarzanie danych w celu prowadzenia fanpage'a na portalach 

społecznościowych i w serwisach internetowych, na warunkach oraz na zasadach określonych 

przez Facebook, Instagram, Twitter oraz informowanie za ich pomocą o aktywności 

Administratora, promowanie imprezy oraz komunikacja za pośrednictwem dostępnych 

funkcjonalności serwisów w formie komentarzy i wiadomości, a także w związku z tym, w celach 

analitycznych, dotyczących analiz funkcjonowania, popularności i sposobu korzystania z fanpage'a 

(podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

5. Dane osobowe uczestników nie będą wykorzystywane do celów innych niż te, dla których zostały 

pierwotnie zebrane. 

6. Odbiorcą danych osobowych uczestników będą: Urząd Gminy Krzyżanowice oraz personel 

obsługujący "Rozpoczęcie Sezonu Rowerowego w Gminie Krzyżanowice". Dane uczestników 

mogą być również udostępnianie firmie ubezpieczeniowej, sponsorom oraz oficjalnym partnerom 

lub współorganizatorom imprezy. 

7. Odbiorcami danych uczestników mogą być także inni użytkownicy, odwiedzający portale i serwisy: 

Facebook, Instagram, Twitter (z uwagi na fakt, iż informacje o osobach obserwujących fanpage, o 

polubieniach, a także treści komentarzy, posty i inne informacje dostarczane przez użytkowników 

są jawne) oraz właściciele: portalu społecznościowego Facebook - na zasadach dostępnych pod 

adresem https://www.facebook.com/about/privacy, portalu społecznościowego Instagram - na 
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zasadach dostępnych pod adresem https://help.instagram.com/519522125107875, serwisu 

społecznościowego Twitter - na zasadach dostępnych pod adresem 

https://twitter.com/en/privacy. 

8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres maksymalnie do 5 lat. 

9. Uczestnicy posiadają prawo do: żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 

przenoszenia danych - w zakresie, w jakim zezwalają na to aktualne przepisy prawa. 

10. W dowolnym momencie mają Państwo prawo cofnąć udzieloną zgodę, co pozostanie jednak bez 

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem. 

11. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

12. Podanie przez uczestników danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału 

w "Rozpoczęciu Sezonu Rowerowego w Gminie Krzyżanowice”. 

13. Dane osobowe uczestników nie będą przekazywane do krajów trzecich. 

14. Dane uczestników nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie 

profilowania. 
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