
Ogólna klauzula informacyjna 

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z 27.04.2016 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. 
Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO – w celu zapoznania Uczestników Biegu MediRun ze 
szczegółowymi informacjami, jakie dane osobowe zbieramy, w jakim celu  i w jaki 
sposób z nich korzystamy oraz jakie Uczestnik ma prawa – informujemy, że:  

I. Administrator danych osobowych 

Administratorem danych osobowych Uczestników zawodów MediRun jest: 
Centrum Zdrowia Rodziny Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 
Daszewicach, ul. Wiosenna 5, 61-160 Daszewice, wpisana do rejestru 
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i 
Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 
numerem KRS 0000628109, REGON 364939904, NIP 7773266347 (dalej 
„Centrum ").  
Kontakt: 
• mailowy, na adres: kamionki@centrum-zdrowia-rodziny.pl 
• listownie, na adres: Centrum Zdrowia Rodziny Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością, ul. Wiosenna 5, 61-160 Daszewice 
 

II. Inspektor Ochrony Danych 

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym Uczestnik może 
skontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących danych osobowych: 

• mailowo na adres: iod@centrum-zdrowia-rodziny.pl 

• pisemnie na adres naszej siedziby: Centrum Zdrowia Rodziny Spółka z 
ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Wiosenna 5, 61-160 Daszewice  

 

III. Cele, podstawy przetwarzania Twoich danych osobowych 

Dane osobowe Uczestników zawodów MediRun są przez Centrum przetwarzane 
dla potrzeb realizacji procesu rejestracji, prezentacji list startowych i wyników 
zawodów, oraz dla potrzeb związanych z organizacją i promocją imprezy na 
podstawie dobrowolnej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO oraz w celu 
realizacji tzw. prawnie uzasadnionych interesów Centrum zgodnie z art. 6 ust. 1 
lit. f RODO. 

 
IV.  Kategorie danych osobowych 

 
Możemy prosić o podanie następujących danych osobowych: imię, nazwisko, data 
urodzenia, PESEL, płeć, adres e-mail oraz numer telefonu. 

 
V. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych 

 
Podanie danych jest w pełni dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w 
zawodach. 



 
VI. Okres przechowywania danych  

Dane osobowe przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich 
przetwarzania.  
 

VII. Odbiorcy danych 

Dane osobowe mogą zostać ujawnione: naszym pracownikom  
i współpracownikom. Do danych osobowych mogą też mieć dostęp podmioty 
przetwarzające w naszym imieniu dane osobowe, tj. nasi podwykonawcy  
w postaci współpracujących z nami podmiotów. 
 

VIII. Prawa osób, których dane dotyczą: 

• prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, 
• prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, 
• prawo do usunięcia danych  
• prawo do ograniczenia przetwarzania danych, 
• prawo do przenoszenia danych, 
• prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,  
• prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. 
• prawo do cofnięcia zgody, 

W celu uzyskania dodatkowych informacji w sprawach dotyczących zasad 
przetwarzania i ochrony przez Centrum danych osobowych można skontaktować 
się z Centrum w sposób podany w punkcie I lub poprzez Inspektora Ochrony 
Danych Osobowych. 

 


