
Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych 
 

Plej Sp. z o.o., jako administrator danych osobowych uczestników turnieju golfowego WCGC, na 
podstawie 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 dalej RODO poniżej 
przedstawia Pani/Panu informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych: 

 
1.  Administrator danych osobowych: Plej sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Sielecka 35, 

00-738 
Warszawa (organizator turnieju) 

2.  Cel przetwarzania danych: organizacja turnieju golfowego WCGC 
działania archiwalne i promocyjne turniejów 
golfowych WCGC 
prowadzenie działań marketingowych 

3.  Podstawa prawna Art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie w celu 
wykonania  umowy  dotyczącej  uczestnictwa  w 
zawodach WCGC) 
Art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes 
Administratora - cele archiwalne i promocyjne, 
obrona przed ewentualnymi roszczeniami, 
wizerunek, umieszczenie wyników w Internecie) 

4.  Odbiorcy danych osoby upoważnione przez Administratora będące 
jego pracownikami lub świadczące dla niego usługi na 
podstawie umów cywilnoprawnych 
podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi 
w zakresie organizacji turnieju golfowego WCGC (np. 
hotele) partnerzy turnieju WCGC oraz inne 
podmioty, współpracujące z Administratorem przy 
organizacji turnieju golfowego WCGC 

5.  Okres przechowywania danych: w przypadku danych osobowych przetwarzanych na 
podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO do dnia 
przedawnienia roszczeń związanych z udziałem w 
turnieju WCGC 
w przypadku danych osobowych przetwarzanych na 
podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO do czasu wyrażenia 
sprzeciwu lub do czasu rozpoczęcia nowego turnieju, 
nie później niż do 2 lat 
w przypadku danych osobowych przetwarzanych na 
podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO do czasu cofnięcia 
zgody 

6.  Dane kontaktowe Inspektora Ochrony 
Danych: 

adres email: iod@plej.pl 

Administrator nie zamierza przekazywać przetwarzanych danych do państwa trzeciego ani 
organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO. 
Administrator  nie  podejmuje  decyzji,  która  opiera  się  wyłącznie  na  zautomatyzowanym 
przetwarzaniu danych osobowych. 



Jednocześnie Administrator informuje Panią/Pana, że: 
 

1. Ma Pani/Pan prawo do: 
• cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 
• żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, 
• sprostowania danych, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, 
• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, które odbywa się na podstawie art. 

6 ust. 1 lit f RODO (przetwarzanie uzasadnione prawnym interesem Administratora). 
Po otrzymaniu sprzeciwu opartego na powołaniu się na szczególną sytuację 
Administrator zaniecha przetwarzania danych, chyba że wykaże istnienie ważnych 
prawnie uzasadnionych podstaw do dalszego ich przetwarzania, nadrzędnych wobec 
Pani/Pan interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony 
roszczeń 

• przenoszenia danych, czyli prawo otrzymania od Administratora i przesłania we 
własnym zakresie do innego administratora Pani/Pana danych osobowych w 
ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu 
maszynowego oraz prawo do żądania, by Pani/Pana dane osobowe zostały przez 
Administratora przesłane bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to 
technicznie możliwe, 

 
W celu realizacji wskazanych powyżej praw może Pani wysłać wiadomość na adres email: 
iod@plej.pl 

 

• wniesienia skargi do organu nadzoru, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych adres: ul. Stawki 2 00-193 Warszawa 

 
Podanie danych jest dobrowolne, ale są one niezbędne do udziału w turnieju golfowym WCGC. Bez nich 
nie będziemy mogli Pani/Pana zakwalifikować (zapisać) oraz prawidłowo przeprowadzić turniej. 
 

Treść zgód/oświadczeń: 
 

• Akceptuję Regulamin Turnieju WCGC Poland 

• Oświadczam, że zapoznałam/em się z informacją dotyczącą przetwarzania moich danych 
osobowych opisanych w Informacji dotyczącej przetwarzania danych osobowych. 

 


