POLITYKAPRYWATNOŚCIIPLIKÓWCOOKIES
1. Dane osobowe uczestników dokonujących rejestracji przetwarzane są
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych
(tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.). Przekazanie
danych osobowych uczestników jest dobrowolne, jednakże stanowi
warunek uczestnictwa w biegu. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu
do treści swoich danych oraz do ich poprawiania i usuwania, jak i złożenia
sprzeciwucodoichdalszegoprzetwarzaniaprzezorganizatora.

2. Administratorem Danych Osobowych jest Towarzystwo Przyjaciół Ziemi
Lipińskiej „Jastrzębiec” w Lipinkach, Lipinki 7, 38-305 Lipinki, wpisane do
Rejestru stowarzyszeń i innych organizacji społecznych i zawodowych,
fundacji oraz samodzielnych, publicznych zakładów opieki zdrowotnej
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w
Krakowie Wydział XII Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:
0000405676.
3. Dane osobowe uczestników umieszczone
przetwarzane:
o w
zakresieprowadzeniairealizacjiMaratonu,
o

w

zgłoszeniu

mogą

być

w celu przyszłych działań marketingowych dotyczących działalności,
produktów i usług Organizatora oraz podmiotów z nim powiązanych
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz.
U.
z2002r.Nr101,poz.926zezm.).

4. Organizator zastrzega sobie prawo do wysyłania uczestnikom informacji
handlowych
i
marketingowych
od
podmiotów
powiązanych
z
organizatorem. Uczestnik upoważnia organizatora do przetwarzania
danych osobowych na przekazywanie Uczestnikowi za pomocą środków
komunikacji elektronicznej, w szczególności na wskazany adres e-mail
i/lub nr telefonu, informacji handlowych zgodnie z ustawą o świadczeniu
usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. nr 144 poz. 1204
z
późn.
zm.).
5. Organizator zastrzega sobie prawo do wysyłania uczestnikom w dowolnym
czasie wiadomości w zakresie prowadzenia i realizacji biegu i

funkcjonowania
strony
internetowej
(przypomnienia,
komunikaty
systemowe, powiadomienia techniczne, ważne ogłoszenia). Dane osobowe
uczestnika będą wykorzystywane w celu informowania uczestnika o
przyszłych imprezach organizatora, a także do wewnętrznych potrzeb
administracyjnychianalitycznych.
6. Uczestnik dokonuje płatności
internetowejOrganizatora.

za

bieg

bez

pośrednictwa

strony

7. Organizatorzyprzetwarzająnastępującedaneosobowe:
-
imię
i
nazwisko;
-
adres
email;
-
numertelefonu;
-
adres
zamieszkania;
-
rok
urodzenia;
-
miejscowość.
8. Strona internetowa używa ciasteczek (cookies). To niewielkie pliki
zapisywane i przechowywane na urządzeniu końcowym (np. komputerze
lub smartphonie) podczas odwiedzania stron internetowych. Zawierają
dane informatyczne - przede wszystkim nazwę strony oraz unikalny numer
służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej dokonano połączenia ze
stroną
internetową.
9. Cookies są wykorzystywane w celu dostosowania zawartości do preferencji
użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze strony. Używane są także
do tworzenia statystyk oraz zbierania informacji o sposobie korzystania ze
strony. Informacje mogą być zbierane przez organizatora, współpracujące
z nim podmioty lub dostawców oprogramowania wykorzystywanego na
stronie.
10. Większość używanych powszechnie przeglądarek internetowych
domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu
końcowym, jednak ustawienia te możesz zmienić. Informacje o tym
można znaleźć w ustawieniach używanej przeglądarki internetowej.
Wyłączenie cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu z naszej

strony. Nie będzie mieć jednak wpływu na dostępność prezentowanych na
stronie
treści.
11. Na wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące polityki prywatności oraz
zasad korzystania ze strony internetowej odpowiada organizator. Dane
kontaktowe
udostępnione
są
na
Stronie
internetowej
http://kiwon.towarzystwojastrzebiec.pl/

