
INFORMACJA
o przetwarzaniu danych kontaktowych

uczestników MPP w szachach

Szanowny Użytkowniku,

W związku z  tym, że od dnia 25 maja 2018 r.  na terenie wszystkich państw członkowskich UE
stosujemy przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r. ( dalej jako Ogólne rozporządzenie), które w sposób istotny zmienia dotychczasowe zasady
przetwarzania danych osobowych, chcielibyśmy poinformować Cię, że:

1. Administratorem przekazanych przez Ciebie danych jesteśmy My -  DGCS S.A. z siedzibą w
Kaliszu ( 62-800) przy ul. Zielonej 12, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd
Rejonowy w Poznaniu dla dzielnic Poznań Nowe Miasto i Wilda IX Wydział Gospodarczy KRS
pod numerem 0000056678, NIP:6180040084 (dalej również jako DGCS S.A.) 

2. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych
możesz się kontaktować z nami pod adresem e-mail: iod@dgcs.pl,

3. Przekazałeś nam swoje dane kontaktowe dobrowolnie, wypełniając formularz udostępniony
na stronie internetowej http://szachy.dgcs.pl/ w czasie rejestracji swojego udziału w jednej
z poprzednich edycji Mistrzostw Polski Przedsiębiorców w szachach DGCS OPEN.

4. Przetwarzamy  Twoje  dane  osobowe  wyłącznie  w  celu  realizacji  naszego  prawnie
uzasadnionego interesu w postaci bieżącego informowania uczestników poprzednich edycji
o zbliżających się X Mistrzostwach Polski Przedsiębiorców organizowanych przez DGCS S.A.,
zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f Ogólnego rozporządzenia.

5. Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być:

- podmioty świadczące usługi IT w celu wykonywania dla nas usługi pomocy technicznej
w odniesieniu do danych przetwarzanych w systemie informatycznym.         

6. Twoje  dane  nie  są  udostępniane  bądź  powierzane  innym  podmiotom,  za  wyjątkiem
organów  publicznych,  które  mogą  otrzymywać  dane  osobowe  w  ramach  konkretnego
postępowania przewidzianego prawem UE lub przepisami prawa polskiego.

7. Twoje dane będą przechowywane w naszych zbiorach do czasu zakończenia X Mistrzostw
Polski  Przedsiębiorców w szachach, chyba,  że wcześniej  wyrazisz swój  sprzeciw (zgodnie
z art.  21 ust.  1 Ogólnego rozporządzenia).  Po upływie wskazanego okresu dane zostaną
usunięte.

8. Na podstawie pozyskanych przez nas danych nie podejmujemy wobec Ciebie jakichkolwiek
zautomatyzowanych  decyzji,  w  tym  proflowania  o  którym  mowa  w  art.  22  ust.  1  i  4
Ogólnego rozporządzenia.

http://szachy.dgcs.pl/
mailto:iod@dgcs.pl


9. Jednocześnie informujemy, że przysługują Tobie następujące uprawnienia:

- żądania od nas w każdym czasie dostępu do przekazanych danych osobowych,

- prawo do sprostowania lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

- prawo do żądania przeniesienia  danych osobowych do innego Administratora,

- prawo sprzeciwu wobec operacji przetwarzania danych osobowych,

-  prawo  do  żądania  niezwłocznego  usunięcia  dotyczących  danych  osobowych
z prowadzonych przez nas zbiorów,

-  prawo  do  wniesienia  skargi  do  Prezesa  Urzędu  Ochrony  Danych  Osobowych  na
ewentualne naruszenia w zakresie ochrony danych osobowych.

Dziękujemy, że zapoznałeś się z powyższą informacją


