
Klauzula informacyjna – Rajd 

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) 

(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starostwo Powiatowe 

w Lęborku reprezentowane przez Starostę Lęborskiego z siedzibą w 84-300 Lębork, 

ul. Czołgistów 5;  

2) Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych w Starostwie Powiatowym 

w Lęborku, z którym mogą się Państwo skontaktować pod adresem e-mail: 

iodo@starostwolebork.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora; 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i obsługi zgłoszeń 

do udziału w XVII Otwartym Rajdzie Turystycznym Cyklistów „Jesteśmy 

w Unii” oraz spersonalizowania dyplomów i wyróżnień, na podstawie art. 6 ust. 1 

lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych; 

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do 

uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa; 

5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji 

międzynarodowej;  

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu podsumowania rajdu 

rozdania dyplomów i wyróżnień oraz odnotowania imprezy na stronach 

internetowych i w materiałach prasowych;  

7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo 

ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia 

danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 

momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie 

odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem; 

8) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy 

uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących 

narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 

27 kwietnia 2016 r.; 

9) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale jest warunkiem 

koniecznym w przypadku chęci wzięcia udziału w rajdzie; 

10) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane 

w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO. 
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