Załącznik nr 1 do Regulaminu

KLAUZULA INFORMACYJNA
W związku z realizacją wymogów 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
(dalej: „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, a także
o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:
1. Administratorem danych osobowych uczestników i opiekunów prawnych osób niepełnoletnich
jest Gmina Boguchwała, ul. Suszyckich 33, 36-040 Boguchwała.
2. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, zgoda uczestnika, zaś w przypadku ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń - na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
3. Dane osobowe
Uczestników nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji
międzynarodowej.
4. Dane osobowe uczestników i opiekunów prawnych osób niepełnoletnich będą przetwarzane
w celu organizacji, przeprowadzenia oraz dokumentowania przebiegu Gry, w szczególności w
celu:
1) zakwalifikowania Zespołów do udziału w Grze oraz zachowania dowodów jej przebiegu,
2) kierowania do uczestników wiadomości związanych z organizacją i przeprowadzeniem Gry na
wskazany przez nich adres e-mail/ nr telefonu,
3) przeprowadzenia wszystkich punktów kontaktowych gry miejskiej,
4) wręczenia nagród zwycięzcom Gry,
5) utrwalenie informacji w pamięci komputera, na przenośnych nośnikach pamięci,
rozpowszechnienie i publikowania informacji o wynikach Gry ze wskazaniem imion
i nazwisk uczestników a także ich wizerunku, w tym również poprzez publiczne wyświetlenie
w mediach, Internecie, w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do przekazanej treści
w miejscu i czasie przez siebie wybranym.
5. Podstawą przetwarzania danych jest zgoda uczestników umożliwiająca prawidłową i zgodną
z prawem organizację Gry oraz uzasadniony interes Administratora, w szczególności w zakresie
zabezpieczenia ewentualnych roszczeń uczestników.
6. Odbiorcą danych jest Organizator i jego upoważnieni pracownicy, Agencja Eventowa Millenium
Szymon Rewerenda z siedzibą w Birczy – będąca wykonawcą Gry Miejskiej, a także inne
podmioty, z którymi Administrator zawarł stosowne umowy, oraz organy władzy publicznej
i podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej,
uprawnione do dostępu danych osobowych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów
prawa, a także każda osoba mająca dostęp do mediów, w których pojawią się dane osobowe
zwycięzców Gry Miejskiej.
7. Organizator będzie zbierał następujące dane osobowe:
1) imię i nazwisko,
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2) adres mailowy,
3) telefon,
4) wizerunek, wypowiedź i fonia uczestnika.
8. Wyrażenie przez Uczestnika zgody wskazanej w Regulaminie oraz podanie przez Uczestnika
swoich danych osobowych jest dobrowolne i nie wynika z prawnego obowiązku, ale jednocześnie
jest warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w Grze Miejskiej. Skutkiem niewyrażenia zgody
przez Uczestnika lub niepodania danych osobowych będzie wyłączenie Uczestnika z udziału
w Grze Miejskiej.
9. Osobom, których dane są przetwarzane przez Organizatora przysługuje prawo dostępu do treści
swoich danych oraz prawo do:
1) sprostowania danych,
2) usunięcia danych,
3) ograniczenia przetwarzania danych,
4) przenoszenia danych,
5) wniesienia sprzeciwu,
6) cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
10. Organizator oświadcza, iż dane uczestników Gry nie będą przetwarzane w sposób
zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
11. Osobom, których dane są przetwarzane przez Organizatora przysługuje także prawo wniesienia
skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
z siedzibą pod adresem 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, adres email:kancelaria@uodo.gov.pl
12. Dane uczestników Gry mogą zostać udostępnione podmiotom zewnętrznym w zakresie w jakim
jest to niezbędne do realizacji usług świadczonych przez te podmioty na rzecz Organizatora
w związku z organizacją Gry oraz prowadzeniem dokumentacji rachunkowej Organizatora.
13. Dane osobowe Uczestników Gry Miejskiej będą przechowywane przez Organizatora przez okres
niezbędny do przeprowadzenia Gry, wręczenia nagród, zrealizowania celu, o którym mowa
w ust. 4 powyżej, nie dłużej jednak niż do czasu wycofania zgody przez Uczestnika, chyba
że dalsze przetwarzanie będzie konieczne do wywiązania się z prawnego obowiązku
wynikającego z prawa Unii Europejskiej lub prawa w Polsce. W przypadku odniesienia urazów
lub skierowania w stosunku do Organizatora roszczeń, dane przetwarzane będą przez okres
niezbędny do zabezpieczenia interesów Administratora, tj.: do czasu przedawnienia roszczeń
uczestnika. Dane z utrwalonego wizerunku uczestnika przetwarzane będą przez okres wynikający
z celu utrwalenia i wykorzystania wizerunku.
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