
Załącznik nr 6 do Regulaminu Track Masters 2023 

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH ORAZ KLAUZULA 
INFORMACYJNA 

Szanowni Państwo, 
W związku obowiązywaniem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w 
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)  (dalej jako „RODO”), informujemy jak 
niżej. 
 
Administratorem danych osobowych jest MotoKreacja Sp. z o.o. reprezentowana przez Karola Malinowskiego, Prezesa Zarządu. 
 
Możecie się ze mną skontaktować w następujący sposób: 

 listownie na adres: Wrotkowska 2, 20-469 Lublin  
 przez e-mail: biuro@motokreacja.pl  
 telefonicznie: +48 504 909 265 

 

Informujemy, iż podanie danych było wymogiem umownym. Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu 

przeprowadzenia imprezy pt Track Masters której Pan/Pani jesteście uczestnikami, a podstawą prawną przetwarzania danych 

osobowych jest: 

 przepis art. 6 ust 1 pkt a) RODO oraz 
 Pani/Pana zgoda. 

 
Będziemy przechowywać Pani/Pana dane osobowe do dnia 31 grudnia 2024r. po tej dacie wszelkie dane zostaną usunięte, 
poprzez zniszczenie dokumentów. 
Pani/Pana dane zostały zebrane przez osoby posiadające upoważnienie do przetwarzania danych od administratora. Dane 
osobowe nie będą nikomu przekazywane.  
 
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, żądania sprostowania, żądania usunięcia danych 
osobowych o ile zajdą przesłanki wskazane w RODO lub ograniczenia ich przetwarzania, jak również wycofania zgody na 
przetwarzanie danych. 
Może Pani/Pan zwrócić się o przesłanie danych innemu administratorowi danych, o ile takie przesłanie jest technicznie możliwe. 
Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy z 
Panią/Panem lub na podstawie zgody. 
Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się bezpośrednio z nami. 
 
Dodatkowo informujemy, iż przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną 
danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez MotoKreacja Sp. z o.o. w celu umożliwienia mi udziału w 
imprezie sportowej pt Track Masters której jestem uczestnikiem. 
  
Oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y o przysługującym mi prawach w związku z przetwarzaniem danych osobowych. 

 

 

 
___________________________________ 
czytelny podpis składającego oświadczenie  
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