
 KLAUZULA INFORMACYJNA (RODO) 
 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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 (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016 r.) informuję, że: 
 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest BURMISTRZ M.KROSNA, FUNDACJA 

OTWARTYCH SERC  im. BOGUSŁAWY NYKIEL-OSTROWSKIEJ, AEROKLUB PODKARPACKI, 
REGIONALNE CENTRUM KULTUR POGRANICZA.  

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach realizacji imprezy sportowej  
XXII MIĘDZYNARODOWE GÓRSKIE ZAWODY BALONOWE W KROŚNIE 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w celu informowania o kolejnych 
imprezach sportowych i nie będą przekazywane innym podmiotom. 

4. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do przekazanych 
danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. 

5. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie dodatkowych danych 
w dowolnym momencie, jednak nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania podanych danych dokonanego przed jej cofnięciem. 

6. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w 
Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-
193 Warszawa). 

7. Podanie danych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem koniecznym do udziału w 
zawodach. 
 

 
 

INFORMATION CLAUSE (RODO) 
 

According to art. 13 of Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) 2016/679 
of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data 
and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46 / EC (OJ of the EU L 119/1 
of 4.5.2016), I inform that: 

 
1. The administrator of your personal data is the: THE MAYOR OF KROSNO, THE BOGUSŁAWA 

NYKIEL-OSTROWSKA OPEN HEARTS FOUNDATION, PODKARPACKI AEROKLUB, 
THEMUNICIPAL CULTURE  CENTRE. 

2. Your personal data will be processed for the purposes of the sport ewent:  22 
INTERNANATIONAL MOUNTAIN BALLOON COMPETITION  IN KROSNO.  

3. Your personal data will be stored in order to inform about next sports events and will not be 
transferred to other entities. 

4. You have the right to request from the administrator access to the personal data provided, the 
right to rectify, delete or limit processing. 

5. You have the right to withdraw your consent to the processing of additional data at any time, 
however, it will not affect the lawfulness of the processing of data provided before its 
withdrawal. 

6. You have the right to lodge a complaint with a supervisory body with the President of the Office 
for Personal Data Protection in Poland (address: Stawki 2, 00-193 Warsaw). 

7. Providing data is voluntary, but it is a prerequisite for participation in the competition. 


