OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
Warunkiem uczestnictwa XI AUGUSTOWSKICH MOTONOCACH jest podanie danych. Bez ich
podania uczestnictwo nie jest możliwe.
Imię i nazwisko, numer rejestracyjny motocykla.
I.

Każdy uczestnik niniejszym wyraża zgodę na:
1. udział w XI Augustowskich Motonocach i towarzyszącym im wydarzeniach. (dalej ZLOT”)
2. sporządzenia nagrania audio i video Wydarzeń oraz dokumentacji fotograficznej Wydarzeń wraz z
utrwalaniem na nagraniach lub fotografiach wizerunku i głosu Uczestnika;
3. wykorzystanie wizerunku i głosu Uczestnika utrwalonego na nagraniach lub na dokumentacji
fotograficznej, o których mowa w pkt 2 powyżej przez Organizatora lub jego partnerów, w tym
partnerów medialnych i sponsorów, na podstawie umów zawieranych przez Organizatora
(„Partnerzy”) w celach informacyjnych i promocyjnych Zlotu;
4. wykorzystanie nagrania audio i video Wydarzeń oraz dokumentacji fotograficznej z Wydarzeń
organizowanych przez Organizatora w celu ich publikacji lub rozpowszechniania, w szczególności
na należących do Organizatora stronach internetowych, na następujących polach eksploatacji, przy
czym udzielona licencja ma charakter wyłączny:
a) utrwalenie dowolnymi technikami, w tym technikami poligraficznymi, informatycznymi,
fotograficznymi, cyfrowymi;
b)

zwielokrotnienie technikami poligraficznymi, informatycznymi, fotograficznymi, cyfrowymi
niezależnie od ilości egzemplarzy;

c)

wprowadzenie do pamięci komputera oraz baz danych;

d)

wykorzystanie w utworach audiowizualnych, multimedialnych;

e)

wprowadzanie do obrotu, wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy, w tym techniką
drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, techniką cyfrową oraz na kliszy
fotograficznej;

f)

dokonywanie obróbki komputerowej, adaptacji i modyfikacji zawartości, wprowadzanie
zmian i modyfikacji.

5. udzielenie przez Organizatora dalszych upoważnień do wykorzystania Utworów zgodnie z pkt 4
powyżej, jego Partnerom;
6. wykorzystanie wizerunku uczestnika w relacjach z Wydarzeń organizowanych przez Organizatora
oraz jego Partnerów.

II.

Zgody, o których mowa w pkt 3-6 niniejszego oświadczenia są udzielane bez ograniczeń
terytorialnych oraz czasowych.

III.

W związku z zapoznaniem się z niniejszym oświadczeniem oraz udzielonymi w nim zgodami,
Organizator nie jest zobowiązany do jakichkolwiek świadczeń, w tym pieniężnych, na rzecz
Uczestnika.

Współadministratorami Państwa danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Turystyczne „SZOT”
z
siedzibą w Augustowie przy ul. Konwaliowej 2 (16-300 Augustów). Państwa dane osobowe pozyskane w
związku z uczestnictwem w Zlocie będą przetwarzane w celu realizacji uczestnictwa w Zlocie,
zapewnienia bezpieczeństwa i porządku, na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej oraz w celach
związanych z dochodzenia ewentualnych roszczeń, odszkodowań, archiwizacji i udzielania odpowiedzi na
pisma i wnioski.
Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych będzie:
1. udzielona zgoda
2. niezbędność do wykonania umowy
3. niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
4. niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez
administratora np. takich jak udzielania odpowiedzi na Państwa pisma i wnioski
Państwa dane mogą być przekazywane następującym podmiotom:
1. partnerom medialnych i sponsorom
2. procesorom w związku ze zleconymi przez Organizatora (Partnerów) działaniami realizowanymi w
imieniu poszczególnych Partnerów
3. podmiotom współpracującym oraz kontrahentom uczestniczącym w realizacji Wydarzenia
4. kancelariom prawnym, którym Partnerzy zleciły np. prowadzenie postępowania
5. podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
Państwa dane nie będą przekazane do państwa trzeciego (np. USA).
Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane.
Okres przez który Państwa dane osobowe będą przechowywane jest obliczany w oparciu o następujące
kryteria:
1. przepisy prawa, które mogą obligować Partnerów do przetwarzania danych przez określny czas
(np. ustawa o rachunkowości),
2. okres przez jaki Partnerzy będą wykorzystywali nagrania audio i video Wydarzeń oraz
dokumentację fotograficzną z Wydarzeń
3. okres, który jest niezbędny do obrony interesów administratora,
4. okres na jaki została udzielona zgoda.
Ponadto, informujemy, że mają Państwo prawo do:
1. żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa
2. sprostowania danych,
3. żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie
dodatkowego oświadczenia,
4. usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania,
5. wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych,
6. przeniesienia Państwa danych osobowych.
W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Państwa danych osobowych przez
Partnerów, mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Żaden z Partnerów nie korzysta z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych prosimy
kierować na adres Partnera z dopiskiem "Dane osobowe" .

