
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Informujemy, iż na potrzeby organizacji zawodów sportowych karate oraz tworzonego rankingu zawodników, zbieramy dane zawodników, które są
niezbędne do zarządzania procesem zautomatyzowanego planowania przebiegu walk i innych (przeprowadzanych w trakcie zawodów) konkurencji.
W  trakcie  zawodów  lub  po  zawodach,  wyniki  mogą  być  publikowane  na  stronie  karateonline.pl,  karateonline.eu  i  pfkk.pl  oraz  stronie  www
organizatora zawodów. Publicznie dostępne wyniki obejmują jedynie takie dane jak: imię i nazwisko, numer startowy, płeć, miasto, klub, kategoria
wiekowa i wagowa oraz narodowość. Podmiotem zarządzającym przetwarzaniem danych na platformie karateonline.pl jest firma REKOMP Zbigniew
Laskowski.

Dane, które są przetwarzane na platformie karateonline.pl pochodzą z: 

• platformy karateonline.pl, na której przedstawiciele klubów sportowych, za pośrednictwem formularza rejestracyjnego, wprowadzają 
dane zawodników, od których otrzymali bezpośrednią zgodę na przetwarzanie danych osobowych; 

• importu danych osobowych od Organizatora imprezy sportowej, który we własnym zakresie przeprowadził zapisy na zawody i uzyskał 
zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

Karateonline.pl przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami. Stosowane są niezbędne zabezpieczenia, aby przekazane dane były
bezpieczne. Dane są regularnie archiwizowane. Dostęp do danych osobowych zawodników jest umożliwiony jedynie wyznaczonym osobom, którym
jest  to  niezbędne  do  wykonania  pracy  związanej  z  przeprowadzeniem  zawodów  (stanowiska  sędziowskie  i  weryfikacyjne).  Dane  osobowe
prezentowane są również na ekranach informacyjnych w trakcie trwania zawodów sportowych.

W związku z  przepisami RODO,  obowiązującymi od 25 maja 2018 roku,  poniżej  przedstawiamy sposób i  cel  przetwarzania danych osobowych,
przysługujące prawa wynikające z RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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). 

1. Administrator danych osobowych 

Administratorem danych osobowych jest Właściciel platformy karateonline.pl – firma REKOMP Zbigniew Laskowski, 07-300 Ostrów Mazowiecka,
ul. Kościuszki 48/26. 

2. Kontakt 

We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można kontaktować się z osobą odpowiedzialną za przetwarzanie danych 
osobowych tj. z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: rodo@karateonline.pl. 

3. Dane osobowe 

Na stronie karateonline.pl znajdują się następujące dane osobowe: imię i nazwisko, płeć, miasto, numer startowy, narodowość, kategoria wiekowa, 
kategoria wagowa, klub sportowy, uzyskany wynik (miejsce, punktacja w rankingu walk)

Dostępne dla administratora: czasy walk, szczegółowa punktacja walk (jeśli była zastosowana na stanowiska sędziowskich podczas zawodów), 
drabinki systemu pucharowego, informacje o zwycięstwach na kolejnych etapach zawodów

Każdemu, kto przekazał swoje dane osobowe zapewniamy możliwość wglądu oraz możliwość edycji. Istnieje możliwość usunięcia lub ukrycia danych 
przez Administratora, na podstawie złożonego wniosku. 

4. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych 

Dane  osobowe  są  przetwarzane  zgodnie  z  postanowieniami  RODO  i  polskiej  ustawy  o  ochronie  danych  osobowych.  Przetwarzanie  danych
osobowych odbywać będzie się dla wypełnienia zobowiązań umownych (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) tj. dane są przetwarzane w celu wyświetlenia
wyników. Dane osobowe są przetwarzane w oparciu o wyraźną zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). 

5. Konieczność podawania danych osobowych 

Podanie danych jest dobrowolne, ale jest niezbędne do wyświetlenia wyników na stronie karateonline.pl oraz przeprowadzenia zautomatyzowanego 
procesu zarządzania zawodami sportowymi

6. Prawa przysługujące w związku z przetwarzaniem danych osobowych 

Uczestnicy zawodów sportowych, których wyniki na podstawie uzyskanej zgody na przetwarzanie danych osobowych są podawane na stronie 
karateonline.pl, karateonline.eu, mają następujące prawa: 

• możliwość zwrócenia się z prośbą do Administratora o ograniczenie przetwarzania danych osobowych; 

• możliwość zwrócenia się do Administratora z wnioskiem o usunięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych, a tym samym usunięcie 
danych osobowych (tzw. bycie zapomnianym); 

• możliwość skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). 

7. Przechowywanie danych osobowych 

Dane osobowe zawodników przechowywane są w bezpieczny sposób przez cały czas istnienia strony karateonline.pl. Zostaną usunięte jedynie na
wniosek zawodnika, który chce „być zapomnianym”.  Dane dostępne dla administratora są okresowo usuwane (w ramach konserwacji sytemu).

8. Przekazywanie danych osobowych

Dane osobowe zawodników nie są przekazywane żadnym podmiotom zewnętrznym.

Zapoznałem/-am się z powyższym i akceptuję

Imię i nazwisko zawodnika: …................................................................................

…............................................................................................................................
data i czytelny podpis (osoby pełnoletniej lub opiekuna prawnego dla osób poniżej 18 roku życia)


