
Szanowni Państwo, Informujemy, iż zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych 

rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych 

chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374), 

realizując wytyczne dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii 

wirusa SARS-CoV-2 w Polsce  

Organizatorzy XXXIV Mistrzostw Polski w Maratonie Kajakowym w Sztumie pobiera od 

Państwa dane kontaktowe w postaci imienia, nazwiska i nr telefonu na wypadek stwierdzenia u 

któregoś z uczestników XXXIV Mistrzostw Polski w Maratonie Kajakowym zakażenia SARS-

CoV-2 w celu poinformowania Państwa o ewentualnym kontakcie z osoba zakażoną.  

 

KLAUZULA INFORMACYJNA dotycząca gromadzenia danych osobowych w trakcie 

epidemii wirusa SARS-COV-2 1 
1. Administratorem pozyskanych danych osobowych jest Klub Sportowy „ VICTORIA „ z 

siedzibą w Sztumie, ul  Reja 11a adres e-mail: kuczynski@pwvax.pl  tel. + 48 502 314 894 .  

2. 2. W sprawie swoich danych osobowych każda osoba może kontaktować się z naszym 

inspektorem ochrony danych w następujący sposób: 

 - przesyłając e-mail na adres: kuczynski@pwvax.pl 

- listownie na adres siedziby .  

3.  Dane osobowe przetwarzane są na podstawie przepisów prawa w zależności od celu 

przetwarzania: CEL PRZETWARZANIA: Poinformowanie osoby o możliwości kontaktu z 

osobą zakażonąSARS-CoV-2 PODSTAWY PRAWNE: art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. 

przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 

administratorze: - art. 17 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach 

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 

zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374), - 

wytyczne dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa 

SARS-CoV-2 w Polsce  

4.  Odbiorcą zebranych danych osobowych są wyłącznie podmioty upoważnione do 

otrzymania tych danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa. 

5.  Dane osobowe przechowywane będą przez okres 2 tygodni od ich zebrania.  

6. .Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Konsekwencją nie podania wymaganych 

danych jest brak możliwości wzięcia udziału w  XXXIV Mistrzostwach Polski  w Maratonie 

Kajakowym oraz zakaz wstępu na teren, na którym odbywa się impreza sportowa . 

 W odniesieniu do zebranych danych, Administrator oświadcza, że decyzje nie są podejmowane w 

sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 Rozporządzenia. 

7.  Administrator Danych, oświadcza że dane osobowe nie będą przekazywane do państw 

spoza obszaru UE. 

 

 

 

 

 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z niniejszą klauzulą:  

 

 

 

 

                                   …....................................................................................................... 
                                                   Data i Podpis 
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