1. Kto będzie administratorem Pani/Pana danych osobowych? Administratorem danych
osobowych będzie „Fundacja Mariusz Fyrstenberg Tennis Foundation” ul. Pogodna 8,
05-082 Stare Babice.
2. Kto oprócz administratora będzie przetwarzał dane osobowe? Udostępnione Fundacji
dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zawartej w tym zakresie umowy przez
Pana/Panią, działającą w charakterze Podmiotu przetwarzającego dane osobowe w
rozumieniu art. 28 Rozporządzenia.
3. W jakim celu będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe? Przekazane nam dane
osobowe będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) i f) RODO w celu zapewnienia
udziału w turnieju tenisowym dla amatorów BNP Paribas Polish Cup for Amateurs w
charakterze uczestnika.
4. Czy podanie danych ma charakter obowiązkowy? Przekazanie Fundacji danych jest
dobrowolne, jednakże niezbędne dla zapewnienia udziału w turnieju w charakterze
uczestnika. Brak podania Fundacji aktualnych danych we wskazanym zakresie może
uniemożliwić kontakt z Panią/Panem i a w niektórych przypadkach może uniemożliwić udział
w samym turnieju. Brak podania wymaganych danych osobowych lub podanie danych
niepełnych lub nieprawdziwych może skutkować odrzuceniem zgłoszenia na etapie jego
rozpatrywania.
5. Jak długo będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe? Dane osobowe będą
przetwarzane przez czas niezbędny do przeprowadzenia turnieju tenisowego dla amatorów
BNP Paribas Polish Cup for Amateurs, to jest nie później niż do dnia 30 września 2021 roku.
Po zakończeniu turnieju dane zostaną bezpowrotnie usunięte.
6. Jakie prawa przysługują Pani/Panu w związku z przetwarzaniem przez nas danych
osobowych? Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych i ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, na warunkach przewidzianych w
RODO, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz uzyskania kopii
udostępnionych Fundacji danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie
używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Ponadto, przysługuje
Pani/Panu prawo do przeniesienia danych do innego administratora danych oraz do
wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych z przyczyn związanych z
Pani/Pana szczególną sytuacją. W przypadku, gdy wyraził/a Pan/Pani zgodę na
przetwarzanie przez Fundację danych, przysługuje Panu/Pani prawo cofnięcia tej zgody w
każdym czasie, co nie będzie jednak miało wpływu na uprzednio podejmowane przez
Fundację na podstawie wyrażonej uprzednio zgody działania.
7. W jaki sposób może się Pani/Pan z nami kontaktować? Jeśli chciałaby/chciałby Pani/Pan
dowiedzieć się więcej w kwestiach związanych z ochroną danych osobowych, zmienić
złożone przez siebie z oświadczenie lub oświadczenia, czy też skorzystać z przysługujących
praw wskazanych powyżej, prosimy o kierowanie korespondencji pod adres administratora
(ul. Pogodna 8, 05-082 Stare Babice), lub elektronicznie na adres:
office@bnpparibaspolishcup.com

8. Jak długo będziemy rozpatrywać skierowane do nas zapytanie związane z
przetwarzaniem danych osobowych? W przypadku skierowania do nas korespondencji,
Fundacja zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa udzieli Pani/Panu odpowiedzi w
terminie 30 dni. Z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań jakie nam
Pani/Pan przekaże termin odpowiedzi może ulec wydłużeniu do 90 dni, wówczas
poinformujemy Panią/Pana w terminie miesiąca o takim wydłużeniu.

