
Istotne informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych:

I. Administrator – Fundacja Moniki Pyrek
1. Administrator Danych Osobowych Administratorem przedstawionych danych osobowych 

zawartych w formularzu zgłoszeniowym [dalej: Dane Osobowe] jest Fundacja Moniki Pyrek z 
siedzibą w Szczecinie (71-245), ul. Szafera 3/5/7 [dalej: Administrator].

2. Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania danych 
Przetwarzanie Danych Osobowych odbywa się w celu: - koniecznym do realizacji konferencji  
Siła Sportu na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. a RODO - promocji Fundacji oraz projektu 
„Konferencja Siła Sportu” na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda osoby, której dane 
dotyczą) - realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych celów Administratora na 
podstawie: art. 6 ust. 1 lit. f RODO (np. dochodzenie roszczeń, marketing bezpośredni)

3. Kategorie odbiorców danych osobowych Dane Osobowe mogą być przekazywane: - 
podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa; - podmiotom biorącym udział w 
organizacji konferencji Siła Sportu.

4. Przekazywanie Danych osobowych do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej Przy 
realizacji konferencji Siła Sportu korzystamy z platformy streamingowej w związku z tym dane 
mogą być przekazane do państwa trzeciego, gdzie dostawca platformy lub jego podmioty 
przetwarzające prowadzą działalność. Fundacja zamierza publikować fotorelacje, wideorelacje 
w mediach społecznościowych, w związku z tym dane osobowe w postaci wizerunku i głosu 
mogą być udostępnione do kraju trzeciego, w którym znajduje się siedziba dostawcy portalu 
społecznościowego (np. Facebook, Twitter) . Zasady wykorzystania Twoich danych znajdziesz 
w polityce prywatności Facebook: https://www.facebook.com/privacy/explanation.

5. Okres przechowywania danych/ kryteria ustalania tego okresu Dane Osobowe będą 
przechowywane przez okres obowiązywania zgody na ich przetwarzanie, o ile przepisy 
szczególne nie stanowią inaczej. Udzielona zgoda może być wycofana w dowolnym czasie 
poprzez oświadczenie złożone Administratorowi w dowolnej formie. Wycofanie zgody nie 
wpływa na zgodność z prawem i ważność przetwarzania, którego dokonano na podstawie 
zgody przed jej wycofaniem.

6. Uprawnienia Szczegółowy zakres uprawnień osoby, której dotyczą Dane Osobowe jest zawarty 
w Rozdziale III RODO pt. „Prawa osoby, której dane dotyczą”. W każdym czasie osoba której 
dotyczą Dane Osobowe, jest uprawniona do: - żądania dostępu do dotyczących jej Danych 
Osobowych, - żądania sprostowania dotyczących jej Danych Osobowych, - żądania usunięcia 
lub ograniczenia przetwarzania dotyczących jej Danych Osobowych, - wniesienia sprzeciwu 
wobec przetwarzania dotyczących jej Danych Osobowych, - wniesienia skargi do Organu 
Nadzorczego (w Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), - cofnięcia zgody 
– w zakresie danych przetwarzanych na podstawie zgody - w dowolnym momencie bez wpływu 
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 
cofnięciem, w szczególności poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail: 
biuro@fundacjamonikipyrek.pl Do czasu osiągnięcia pełnoletności przez osobę której dotyczą 
Dane Osobowe, realizacja opisanych powyżej praw wymaga działania przedstawiciela 
ustawowego.

7. Informacja co do wymogu/warunków podania danych osobowych oraz źródeł pochodzenia 
danych i kategoriach danych Podanie Danych Osobowych stanowi wymóg uczestnictwa w 
konferencji Siła Sportu. W przypadku jeżeli Dane Osobowe nie zostały podane bezpośrednio 
przez osobę, której dotyczą źródłem Danych Osobowych są przedstawiciele ustawowi 
niepełnoletniego. Dane Osobowe nie będę służyły podejmowaniu decyzji, która opiera się 
wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu. 

https://www.facebook.com/privacy/explanation

