Informujemy, że:
a) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
Tor Modlin Sp. Z o.o. z siedzibą w Nowym Dworze Mazowieckim ul. Gen. Wiktora Thommee 1 b, (dalej ,,Tor Modlin’);
Dane osobowe mogą być przekazane podmiotom współpracującym z Tor Modlin wramach obsługi informatycznej i celu
przerowadzenia zawodów. Podmioty októrych mowa to:
1. Moto-Auto-Klub z siedzibą w Warszawie (02-572) ul. Kazimierzowska 33 lok.9
2. MK Software Michał Kulik z siedzibą w ŻabiejWoli, ul. Czarnego Bociana 5a, 96 – 321 Żabia Wola
3. Polski Związek Motorowy (PZM) z siedzibą w Warszawie (02-518), przy ul. Kazimierzowskiej 66;
b) Pani/Pana dane osobowe przekazane Tor Modlin w związku ze uczestnictwem w imprezie motoryzacyjnej, której
dotyczy ww. oświadczenie. Dodatkowo dane te będą przetwarzane w celu marketingu produktów własnych - o ile
wyraził Pan/Pani takową zgodę powyżej.
c) Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do celów innych niż te, dla których zostały pierwotnie zebrane;
d) Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane wyłącznie pracownikom oraz współpracownikom Tor Modlin (w
szczególności podmiotom IT);
e) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, nienależących do Europejskiego Obszaru
Gospodarczego;
f) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu realizacji usługi. Okres przechowywania może zostać
przedłużony, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne do dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.
W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania jest zgoda, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu jej
wycofania.
g) Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały przetwarzaniu zautomatyzowanemu, które mogłoby mieć wpływ na
Pani/Pana sytuację prawną lub inny sposób wpływać na Pani/Pana prawa i obowiązki.
Informujemy, iż przysługuje Pani/Panu:
a) Prawo żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania - gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
b) Prawo żądania usunięcia danych - gdy dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane; gdy cofnięta
została zgoda na przetwarzanie danych; gdy został zgłoszony sprzeciw wobec przetwarzania danych; gdy dane są
przetwarzane niezgodnie z prawem; gdy dane muszą być usunięte w celu wypełnienia obowiązku wynikającego z
przepisów prawa;
c) Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
d) Prawo do przenoszenia danych;
e) Prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych - gdy osoba, której dane dotyczą kwestionuje ich prawdziwość;
gdy dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, a osoba, której dane dotyczą sprzeciwia się ich usunięciu, żądając w
zamian ograniczenia; gdy administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą
potrzebuje ich do obrony lub dochodzenia roszczeń; gdy został wniesiony sprzeciw – do momentu ustalenia, czy
prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
f) Prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych przez WODTJ w każdej chwili, przy czym cofnięcie zgody nie
będzie miało wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
g) Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Powyższe żądania mogą być wnoszone pisemnie na adres Tor Modlin, ul. Gen Thommee
Dwór Mazowiecki lub drogą elektroniczną na adres e-mail: ..biuro@tormodlin.pl .........
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