Załącznik nr 3

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
1. Administrator danych osobowych.
Administratorem danych osobowych jest Fundacja „Dom w Łodzi” z siedzibą w Łodzi ul.
Wierzbowa 13, wpisana do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i
zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod numerem KRS
0000263103, numer NIP: 947-19-35-947, REGON: 100241953, akta rejestrowe prowadzi Sąd
Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS.
W razie wszelkich nieprawidłowości, zmian lub chęci usunięcia danych osobowych, możesz
się z nami skontaktować pod numerem telefonu: 42 678 01 00
lub adresem e-mail: pomoc@domwlodzi.org.
Będziemy przetwarzać dane osobowe uczestników biegu „Szczęśliwa 13” edycja 3 oraz
dane ich rodziców/opiekunów, jeśli w Biegu będą uczestniczyć osoby poniżej 18 roku
życia.
Celem przetwarzania danych osobowych jest zorganizowanie Biegu, stworzenie list
uczestników Biegów na każdym dystansie, wysyłka nagród, oraz prowadzenie
działalności promocyjnej Fundacji.
2. Podstawa prawna do przetwarzania danych osobowych.
a) art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z
prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora – naszym
prawnie uzasadnionym interesem jest promowanie naszej działalności statutowej oraz
prowadzenie marketingu.
b) art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy Prawo
telekomunikacyjne.
W zakresie, w jakim dane przetwarzane są na podstawie odrębnej zgody, przysługuje Ci
prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Pozostanie to jednak bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed cofnięciem zgody.
Fundacja „Dom w Łodzi” czyli Administrator danych nie planuje przekazywać Twoich
danych osobowych odbiorcom spoza EOG, czyli do państw trzecich.
Dane osobowe będą przetwarzane przez czas prowadzenia działań marketingowych
związanych z promocja Biegu albo do czasu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu wobec
dalszego przetwarzania danych w celach marketingowych, albo odwołania zgody na
wysyłanie wiadomości na Twój adres e-mail/ numer telefonu.
W zakresie wykorzystywania Twojego wizerunku podstawą prawną przetwarzania jest zgoda
(art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Twoje dane nie będą podlegały przetwarzaniu w sposób całkowicie zautomatyzowany, w tym
profilowaniu.
Podanie danych jest dobrowolne, jednakże jeżeli ich nie podasz, nie będziemy mogli
zarejestrować Cię do udziału w Biegu, ani wysyłać Ci informacji związanych z wydarzeniem,
ani żadnych innych informacji marketingowych.

3. Przekazanie danych osobowych.
Do danych osobowych poza osobami odpowiedzialnymi za organizację Biegu, będą mieli
dostęp dostawcy usługi hostingu, z którego korzystamy prowadząc stronę internetową w
domenie www.domwlodzi.org
Jeśli będziemy dysponowali zdjęciami nadesłanymi przez uczestników Biegu, będziemy je
mogli umieszczać na stronach fundacji w domenie www.domwlodzi.org oraz w mediach
społecznościowych na kontach Fundacji (Facebook/Instagram), a także w mediach
promujących bieg na zasadach Patronatu Medialnego.
Z tego względu wizerunki uczestników oraz podstawowe dane osobowe (Imię i Nazwisko)
będą mogły być ujawnione nieograniczonej liczbie osób, które wejdą na naszą stronę np. w
zakładkę Lista startowa.

4. Przechowywanie danych osobowych
Dane osobowe będziemy przechowywać przez czas niezbędny do realizacji Biegu
„Szczęśliwa 13” edycja 3. Po zakończeniu realizacji Biegu, przez czas potrzebny na
wypełnienie wszystkich obowiązków i zobowiązań związanych z organizacją tego
wydarzenia. Dane będą również przechowywane do czasu realizacji prawnie uzasadnionego
interesu, aż do czasu wyrażenia sprzeciwu.
5. Dostęp do Twoich danych osobowych.
Przysługuje Ci prawo dostępu do danych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, a także
prawo ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych
osobowych i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli dane są przetwarzane
niezgodnie z wymogami prawnymi.

