
INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 
w związku z organizacją imprez sportowych: 

 

• VII Profilaktyczno-integracyjne mistrzostwa dla młodzieży w wielokrotnym wyciskaniu 
sztangi leżąc 

• IX Integracyjne mistrzostwa juniorów do lat 19 w wyciskaniu sztangi leżąc 

• Puchar Polski juniorów do lat 23 w wyciskaniu sztangi leżąc federacji GPA/IPO 
 
Na podstawie art. 13 oraz art. 26 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 
(RODO) informujemy: 

 
1. administratorami danych osobowych uczestników zawodów są: 

 

• Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych im. Jana Nowaka Jeziorańskiego w Łodzi, al. 
Politechniki 37, 93-502 Łódź, tel.: 42 648 71 12, mail: kontakt@zsti.elodz.edu.pl; 

• Pałac Młodzieży im. Juliana Tuwima w Łodzi, al. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 86, 94-
050 Łódź, tel.: 42 686 34 45, mail: sekretariat@palacmlodziezy.lodz.pl; 

• Federacja Global Powerlifting Alliance/International Powerlifting Organization,  
tel.: 663 302 203, mail: gpa.ipo@op.pl 

 
2. w kwestiach związanych z ochroną danych osobowych należy kontaktować się z inspektorem 

ochrony danych ZSTI dostępnym pod adresem: rodo@zsti.elodz.edu.pl ; 
3. dane osobowe zawodników oraz osób im towarzyszących są przetwarzane w celu organizacji 

zawodów, zapewnienia bezpieczeństwa uczestników oraz promocji wydarzenia; 
4. podstawą prawną przetwarzania danych są regulaminy zawodów zaakceptowane przez 

uczestników lub ich rodziców/opiekunów prawnych poprzez fakt zgłoszenia udziału lub 
wyrażenia zgody na udział w imprezie; 

5. dane osobowe w postaci wizerunków, publikowane w celu promocji imprezy, przetwarzane 
są na podstawie zgód wyrażonych przez zawodników lub ich rodziców/opiekunów prawnych 
oraz osób towarzyszących zawodnikom; 

6. dane mogą być przekazywane uprawnionym organom, na podstawie przepisów prawa (np. 
ustawy o policji); 

7. dane osobowe przetwarzane w celu organizacji zawodów (dane zgłoszeniowe, imię i 
nazwisko, wiek, kategoria wagowa, waga, wynik zawodnika) będą przetwarzane przez okres 
trzech miesięcy od daty zawodów. Po upływie tego terminu zostaną zniszczone, chyba że  zaistnieją 
okoliczności uzasadniające ich dłuższe przechowywanie, jak zdarzenia niepożądane, wypadki, incydenty 
bezpieczeństwa, skargi, roszczenia, żądania uprawnionych organów; 

8. dane osobowe, o których mowa w pkt. 5 będą przetwarzane najpóźniej do momentu wycofania przez 
podmiot danych zgody na ich przetwarzanie i złożenia wniosku o ich usunięcie. Zgody na przetwarzanie 
wizerunków będą przechowywane przez okres ich publikacji; 

9. zgodę na przetwarzanie danych, o których mowa w pkt. 5 można wycofać w dowolnym momencie. 
Wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 
podstawie zgody przed jej cofnięciem. W celu wycofania zgody oraz złożenia wniosku o usunięcie danych 
należy skontaktować się z osobą wskazaną w pkt. 2; 

10. osoby, których dane są przetwarzane mają prawo wglądu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, a 
także do sprostowania, jeśli są błędne lub nieaktualne. Mają także prawo do wniesienia skargi do Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych. W celu skorzystania z przysługujących praw należy skontaktować się z 
osoba wskazaną w pkt. 2 
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