KLAUZULA INFORMACYJNA
Cieszymy się, że zdecydowaliście się zapisać na wydarzenie, współorganizowane przez 2
partnerów, którymi są:
1. Scena Muzyczna Gdańskiego Archipelagu Kultury z siedzibą w Gdańsku, adres:
ul. Powstańców Warszawskich 25, 22-100 Gdańsk, dane kontaktowe: tel. 58 300 00
32,
2. Stowarzyszenie Kochamy Aktywność z siedzibą w Gdyni, adres: ul. Olgierda 120,
81-584 Gdynia, dane kontaktowe: tel. 501 033 126, e-mail: liga3lk@gmail.com.
Informujemy, że oba wyżej wskazane podmioty (zwane dalej łącznie "Organizatorami" lub
każdy osobno "Organizatorem") w związku z organizacją wydarzenia TURNIEJU
KOSZYKÓWKI ULICZNEJ STREETBALL „GDM 2018 basket jam 3x3” (Dalej jako:
Wydarzenie) działają, jako współadministratorzy Waszych danych, jako Uczestników.
Wasze dane zbieramy w celu zapisu na Wydarzenie oraz zapewnienia obsługi organizacyjnej
w trakcie Wydarzenia.
Wasze dane będziemy przetwarzać przez okres 30 dni po zakończeniu Wydarzenia. W tym
czasie możecie zgłosić do nas wszelkie uwagi, gdyby w Waszej ocenie zaistniała taka
konieczność. W przypadku rezygnacji z udziału w Wydarzeniu w terminie do 19 lipca dane
zostaną przez nas usunięte tego samego dnia (potem rozpoczynamy przygotowywanie
Wydarzenia i angażujemy się bezpośrednio w kwestie organizacyjne, więc Wasze dane
usuniemy niezwłocznie po zakończeniu Wydarzenia).
Nie przekazujemy Waszych danych innym odbiorcom.
Podanie przez Was danych jest dobrowolne, niezbędne do rejestracji na Wydarzenie i udziału
w nim. W każdym momencie możecie wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych, ale
wtedy udział w Wydarzeniu w charakterze Uczestnika (gracza jednej z drużyn biorących
udział w Wydarzeniu) będzie niemożliwe.
Pamiętajcie, że przysługuje Wam prawo dostępu do danych, ich poprawienia i sprostowania,
ograniczenia przetwarzania i wniesienia skargi do organu nadzorczego.
W związku z tym, że jako Organizatorzy działamy na zasadzie współadministrowania,
zgodnie z art. 26 rozporządzenia 2016/679 określiliśmy między sobą zakres
odpowiedzialności za powierzone nam dane osobowe. Każdy z Organizatorów dokłada
należytej staranności, by zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania Waszych danych i do
każdego możecie zwrócić się z wszelkimi pytaniami. Nasze zadania dzielimy między sobą w
wyraźny sposób. Za obsługę zgłoszeń, zarządzanie zapisami i obsługę Graczy przed
wydarzeniem odpowiada Organizator Stowarzyszenie Kochamy Aktywność. Kwestie
zapewnienia bieżącej obsługi technicznej wydarzenia należą do Scena Muzyczna Gdańskiego
Archipelagu Kultury. Więcej szczegółów w tym zakresie znajdziecie pod numerami
telefonów wskazanymi powyżej.

