Tytuł
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Harcerski Krąg Instruktorski „HAKI”
Opole, 20-02-2018 r.
Szanowni Państwo, Przyjaciele

W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 roku rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE ) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - zwanego potocznie i powszechnie
RODO, Harcerski Krąg Instruktorski „HAKI” działający przy Uniwersytecie Opolskim z siedzibą przy
ulicy Katowicka 91-93, 45-061, 46-020 Opole, (dalej jako HAKI) przekazuje do Państwa wiadomości
następujące informacje:
Harcerski Krąg Akademicki „HAKI” jest strukturą działającą w ramach Związku Harcerstwa
Polskiego będącego organizacją pożytku publicznego. Nasz krąg od 24 lat organizuje rajd pieszy
„Setka z Hakiem”, którego uczestnikiem najprawdopodobniej byłaś/byłeś.

ZAKRES i CEL PRZETWARZANIA
CEL PRZETWARZANIA
Przetwarzanie danych osobowych przez HAKI ogranicza się wyłącznie do niezbędnych działań
zmierzających do:
•
•
•

Organizacji,
Promocji,
Dokumentacji i archiwizacji

imprezy jaką jest rajd „Setka z Hakiem”.

ZAKRES ZBIERANYCH DANYCH
Zakres zbieranych danych jest ograniczony i uzasadniony realizowanymi przez HAKI celami
wskazanymi powyżej oraz zapisami stosownych przepisów prawa. Każdorazowe uczestnictwo w
rajdzie „Setka z Hakiem” nakłada na Haki szereg obowiązków związanych z samą organizacją i
Waszym bezpieczeństwem.
Bez ich podania sprawne i bezpieczne zorganizowanie było by niemożliwe.
Dane gromadzone to:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Nazwisko
Imię
Imię 2
Adres email
Data urodzenie
Płeć

Każdy uczestnik rajdu ma możliwość zamieścić w swoim imieniu za pośrednictwem administratora
portalu www.setkazhakiem.pl materiały cyfrowe będące relacją z imprezy Setka z Hakiem.
Przekazanie ich jest tym samym zgodą na publikację na portalu i serwisach społecznościowych
obrazujących imprezę i działalność kręgu HAKI. Zdjęcie, filmy, ślady GPS i inne materiały cyfrowe jakie
rejestrują organizatorzy rajdu podczas jego organizacji i przebiegu stają się własnością organizatora i
mogą posłużyć celowym wymienionym powyżej.

PRZEKAZYWANIE PAŃSTWA DANYCH INNYM PODMIOTOM
Znajdujące się w naszym posiadaniu dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom
wykonującym w naszym imieniu (lub we własnym imieniu, ale na naszą rzecz) określone czynności
zmierzające do organizacji, dokumentacji i promocji imprezy jaką jest rajd „Setka z Hakiem”.

OKRES PRZECHOWYWANIA
Dane osobowe przetwarzane przez HAKI będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to
niezbędne dla celów, w których są przetwarzane.

UPRAWNIENIA PRZYSŁUGUJĄCE PAŃSTWU ODNOŚNIE PAŃSTWA DANYCH
OSOBOWYCH:
W związku z przetwarzaniem przez HAKI Państwa danych osobowych przysługują Państwu
następujące uprawnienia:
a) Prawo żądania od administratora:
•
•
•
•

Otrzymania określonych informacji (na zasadach i w zakresie przewidzianym w art. 12, 13 i 14
RODO);
Potwierdzenia czy przetwarzane są Państwa dane i prawa dostępu do danych osobowych i
informacji, (na zasadach i w zakresie przewidzianym w art. 15 RODO);
Sprostowania danych osobowych (na zasadach i w zakresie przewidzianym w art. 16 RODO);
Usunięcia danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania (na zasadach i w zakresie
przewidzianym odpowiednio w art. 17 i 18 RODO);

b) Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (na zasadach i w zakresie przewidzianym w
art. 21 RODO);
c) Prawo do przenoszenia danych osobowych (na zasadach i w zakresie przewidzianym w art. 20
RODO);
d) Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie o ile w danym przypadku przetwarzanie
odbywa się na podstawie zgody.

Możliwość skorzystania z określonych uprawnień jest uzależniona od spełnienia w danym przypadku
przesłanek określonych przepisami prawa.

Żądanie skorzystania z określonych uprawnień należy zgłaszać bezpośrednio do Harcerskiego Kręgu
Instruktorskiego „HAKI” na podany w niniejszym piśmie adres mailowy lub korespondencyjny.

SKARGA DO ORGANU NADZORCZEGO
Niezależnie od wyżej wymienionych uprawnień przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do
organu nadzoru powołanego zgodnie z art. 51 RODO

DANE TELEADRESOWE I KONTAKTOWE ADMINISTRATORA DANYCH
Harcerskiego Kręgu Instruktorskiego „HAKI”
Siedziba i adres korespondencyjny: Dom Studencki „Spójnik” ul. Katowicka 91-93, 45-061, 46-020
Opole

e-mail administrator@setkazhakiem.pl
W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości uprzejmie prosimy o kontakt pod wyżej wskazany adres
e-mail.

W razie niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych we wskazanym zakresie przez
Harcerski Krąg Akademicki HAKI, proszę powiadomić administratora poprzez e-mail
administrator@setkazhakiem.pl

