Polityka prywatności Turnieju Dragons Arena
1. Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą przetwarzane dane osobowe, jest
YMCA Gdynia z siedzibą w Gdyni ul. Żeromskiego 26, wpisana do KRS pod numerem 0000178023
(dalej jako „Organizator”) oraz Polska Organizacja Kajukenbo / Wun Hop Kuen Do - właściciel strony
internetowej www.dragonsarena.org (dalej jako „Dragons Arena”),
2. Aby skontaktować się i uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych należy
napisać do wyznaczonego przez nas inspektora danych osobowych (IOD) na adres e-mail:
iod@dragonsarena.org lub adres pocztowy: Inspektor Ochrony Danych Dragons Arena, ul.
Żeromskiego 26, 81-346 Gdynia.
3. Dane osobowe otrzymujemy podczas rejestracji Zawodnika w formularzu na stronie
www.dragonsarena.org, jak również podczas przekazywania nam podpisanego Oświadczenia
Uczestnika.
4. Przetwarzamy dane osobowe, ponieważ umożliwiają:
4.1. kontakt Organizatora z Zawodnikiem (lub jego opiekunami), aby informować o przygotowaniach,
organizacji i przebiegu turnieju, w którym zawodnik chce brać lub bierze udział;
4.2. odbieranie od Zawodnika niezbędnych oświadczeń i zgód;
4.3. informowanie o osiągniętych podczas turnieju wynikach sportowych;
4.4. obsługę kierowanych do Organizatora zgłoszeń;
4.5. prowadzenie przez Organizatora czynności podatkowych i rachunkowych.
5. Przetwarzamy dane osobowe również w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie
uzasadnionego interesu, którym jest:
5.1. kontakt Organizatora z Zawodnikiem (lub jego opiekunami) w celach związanych z dozwolonymi
działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji;
5.2. zapewnienie obsługi usług płatniczych;
5.3. organizacja programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych;
5.4. prowadzenie analiz statystycznych;
5.5. przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych.
6. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych można wycofać w dowolnym momencie (art. 7.3
RODO) poprzez wysłanie zgłoszenia na adres e-mail: iod@dragonsarena.org. Proces aktualizacji
wycofania zgody może potrwać do 72 godzin.
7. Dane osobowe będą przetwarzane dopóki zgoda nie zostanie wycofana.
8. Przy rejestracji Zawodnika oczekujemy podania następujących danych osobowych: imię, nazwisko,
wiek, styl, nazwa klubu, stopień, adres e-mail, numer telefonu, wybrane konkurencje. Przy
rejestracji Zawodnika zapisujemy również: data i godzina rejestracji, adres ip, kod rejestracji.
9. Gwarantujemy spełnienie wszystkich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych (RODO), tj. prawo dostępu (art. 15 RODO), sprostowania oraz usunięcia danych - tzw.
„prawo do bycia zapomnianym” (art. 17 RODO), ograniczenia ich przetwarzania (art. 18 RODO),
prawo do ich przenoszenia (art. 20 RODO), niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu
decyzji, w tym profilowaniu (art. 22 RODO), a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec
przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO).

10. Skargi w związku z niezgodności przetwarzania danych osobowych z RODO można zgłosić (art. 77
RODO) do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
11. Dane osobowe udostępniamy podmiotom współpracującym i wspierającym Organizatora w
organizowaniu turnieju, na przykład takim, które wspomagają obsługę informatyczną, wspierają
promocję, a także klubom i organizacjom sportowym Zawodników uczestniczących w turnieju.

12. W celu udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych
będziemy przechowywać dane przez okres, w którym Administrator danych zobowiązany jest do
zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań
prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.
13. Nie przekazujemy danych osobowych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
14. Strona www.dragonsarena.org korzysta z usługi Google Analytics, zbierającej przy użyciu plików
cookies anonimowe informacje o odwiedzających stronę. Szczegółowe zasady dotyczące polityki
prywatności Google Analytics znajdują się na stronie:
https://www.google.com/analytics/terms/pl.html

