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KLAUZULA INFORMACYJNA 

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.U.UE.L.2016.119.1), 
dalej jako RODO, informujemy że: 

1. Administratorem danych osobowych jest Yacht Club Rewa, z siedzibą w Rewie, ul. 
Morska 56, 81-198 Kosakowo NIP 5871680584, REGON 221008861, nr telefonu 
695814390, dalej jako „YCR”. 
 

2. Z administratorem danych osobowych YCR można skontaktować się za pośrednictwem 
adresu e-mail: biuro@ycrewa.pl lub pisemnie pod adres korespondencyjny ul. Koralowa 
5, 81-198 Rewa. 
 

3. Pozyskane dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z organizacją i 
przeprowadzeniem regat. 
 

4. Dane nie będą przekazane do państw trzecich. 
 

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu 
przetwarzania danych. 
 

6. Osobom udostępniającym swoje dane przysługuje prawo do: 
6.1. dostępu do dotyczących je danych oraz otrzymania ich kopii; 
6.2. sprostowania (poprawiana) danych; 
6.3. usunięcia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 17 RODO); 
6.4. ograniczenia przetwarzania danych; 
6.5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; 
6.6. wniesienia skargi do organu nadzorczego, o którym mowa w art. 4 pkt 21 RODO, tj. 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych; 
6.7. cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
 

7. Dane osobowe mogą zostać udostępnione do organów publicznych i urzędów 
państwowych lub innych podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa lub 
wykonujących zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania 
władzy publicznej oraz podwykonawcom związanym z YCR umowami powierzenia 
przetwarzania danych osobowych. 
 

8. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, niemniej jest warunkiem 
koniecznym do zgłoszenia do regat. 
 

9. Przekazane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie 
będą poddawane profilowaniu. 


