Szanowni Państwo,

Klauzula informacyjna

W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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), informujemy Panią/Pana, iż w związku z wcześniejszym zawarciem umowy
dotyczącej wypoczynku i trenowania zawodnika, pozyskaliśmy Państwa dane osobowe niezbędne w procesie
weryfikacji i realizowania umowy i wskazujemy, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Bebenek Racing Group lub BRGROUP z siedzibą w Krynicy
Zdroju, 33-380 Krynica Zdrój ul. Czarny Potok 25/9 wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem NIP
7341883530 oraz REGON 490769034 zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych,
2) kontakt z Inspektorem Danych Osobowych (IDO) BEBENEK RACING GROUP możliwy jest pod adresem
e-mail: IDO@brgroup.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są/były w celu zawarcia/wykonania umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit.
a, b, c, d, e, f Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r., a jeżeli Pani/Pana
umowa została prawidłowo zakończone, Pani/Pana dane osobowe przechowywane są jedynie na potrzeby
rozliczeniowe z Urzędem Skarbowym, oraz na podstawie wyrażonej zgody w celach marketingowych na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. a i c Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.,
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są/będą/mogą być (banki finansujące działalność BRGROUP, firmy
ubezpieczeniowe w przypadku ubezpieczenia wyjazdu lub szkolenia, biuro księgowe, firmy kurierskie, Poczta Polska
oraz w szczególnych przypadkach kancelaria prawna oraz firma windykacyjna inne podmioty w celu wykonania
obowiązku prawnego itp.),
5) podanie danych jest/było niezbędne do zawarcia umowy, w przypadku niepodania danych niemożliwe było/jest
zawarcie umowy,
6) posiada Pani/Pan prawo do:
• żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych,
• wniesienia skargi do organu nadzorczego,
• cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, przy czym cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
7) Pani/Pana dane osobowe mogą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
8) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zawarcia/wykonania umowy oraz
wywiązania się z obowiązków rozliczeniowych wobec Urzędu Skarbowego, a w przypadku nienależytego wywiązania
się z umowy do czasu przedawnienia roszczeń.
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