
 
 

Klauzula informacyjna - art. 13 RODO 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) [dalej: RODO] informuję, 

iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Marcina Gortata MG13 z

siedzibą w Łodzi, ul. Piotrkowska 60, 90-105 Łódź, e-mail: ado@mg13.com.pl (dalej: 

„ADO”).

2. ADO wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym/którą można się skontaktować pod 

adresem ul. Piotrkowska 60, 90-105 Łódź, e-mail: ado@mg13.com.pl

3. ADO prowadzi operacje przetwarzania następujących kategorii Pani/Pana danych 

osobowych: Imię i nazwisko, nr telefonu, adres email, nazwa redakcji.

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu obsługi medialnej campów Marcina 

Gortata w 2019 r. oraz meczu Gortat Team v. Wojsko Polskie w 2019 r. oraz wydarzeń 

towarzyszących tym imprezom.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:

- art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda na przetwarzanie danych osobowych), 

- art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy – o udzielenie 

pomocy), 

- art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie 

uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora).

6. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą: Fundacja Marcina Gortata MG13, biuro 

rachunkowe (księgowe), kancelaria prawna (kancelaria adwokacka), firma świadczące usługi 

informatyczne, w tym obsługujące serwery, z których korzysta fundacja, operatorzy pocztowi 

i kurierzy, sponsorzy.

7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji 

międzynarodowej.
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8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu istnienia podstawy do ich 

przetwarzania – czyli w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia 

lub innych działań z Pani/Pana strony ograniczających tę zgodę, w przypadku niezbędności 

danych do wykonania umowy – przez czas jej wykonywania, a w przypadku, gdy podstawą 

przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora – do czasu istnienia tego 

uzasadnionego interesu. Po zakończeniu współpracy, dane osobowe będą przechowywane 

przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, w tym roszczeń podatkowych lub 

cywilnych.

9. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od ADO:

a) dostępu do swoich danych osobowych, 

b) sprostowania swoich danych osobowych, 

c) usunięcia swoich danych osobowych

d) ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, 

e) przenoszenia swoich danych osobowych,

f) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

g) cofnięcia zgody na przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

10. Z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją przysługuje Pani/Panu prawo 

wniesienia sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu danych, bez podania przyczyny jest Pani/Pan

uprawniona/y do wniesienia sprzeciwu, gdy dane wykorzystywane są do celów marketingu 

bezpośredniego. 

11. W dowolnym momencie ma Pani/Pan prawo cofnąć udzieloną zgodę, co pozostanie 

jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 

zgody przed jej cofnięciem.

12. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, gdy uzna Pani/Pan, iż 

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy.

13. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem udzielenia akredytacji i 

wstępu na campy Marcina Gortata w 2019 r. oraz mecz Gortat Team v. Wojsko Polskie w 

2019 r. oraz wydarzenia towarzyszące tym imprezom. Od zgody na przetwarzanie danych 

osobowych uzależnione jest udzielenie akredytacji i możliwość wstępu na campy Marcina 

Gortata w 2019 r. oraz mecz Gortat Team v. Wojsko Polskie w 2019 r. oraz wydarzenia 

towarzyszące tym imprezom. Konsekwencją niepodania danych osobowych wymaganych 



 
 
przez ADO jest odmowa udzielenia akredytacji i wstępu na campy Marcina Gortata w 2019 r. 

oraz mecz Gortat Team v. Wojsko Polskie w 2019 r. oraz wydarzenia towarzyszące tym 

imprezom.

14. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w 

formie profilowania.
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