l

Strona www.aleczas.pl do poprawnego działania używa plików cookies. W przeglądarce internetowej możesz
zmienić ustawienia dotyczące tych plików.

l

Administratorem danych osobowych podczas zawodów sportowych obsługiwanych przez AleCzas! są
organizatorzy imprez.

l

AleCzas! jest podmiotem przetwarzającym dane na podstawie umowy powierzenia zawartej z Organizatorem
zawodów.

l

Dane zawodników zbierane są podczas zapisów na daną imprezę w celu przygotowania list startowych,
pomiaru czasu oraz opracowania wyników zawodów.

l

Dane zawodników gromadzone są za pośrednictwem platformy www.dostartu.pl. Właścicielem platformy jest
Youngmedia Dostartu ul. Baczyńskiego 2 NIP: 6462459670. Dane gromadzone są w serwisie na czas
nieokreślony. Regulamin serwisu: https://dostartu.pl/app/Regulamin%20serwisu.pdf

l

Po zakończeniu zawodów AleCzas! prezentuje wyniki w formie plików pdf na stronie www.aleczas.pl
zawierające: imię, nazwisko, numer startowy, czas na mecie, klasyfikację, klub, miasto.

l

Dane używane podczas przeprowadzania zawodów to: imię, nazwisko, płeć, data urodzenia, miasto, klub, nr
telefonu. Dodatkowe dane: rozmiar koszulki, klasyfikacja dodatkowa (np. służby mundurowe).

l

Dodatkowo: podczas zawodów sportowych rejestrowany jest wizerunek startujących - kamera oraz aparat
fotograficzny. Zapis z kamery usuwany jest z nośników AleCzas! po opublikowaniu wyników zawodów.
Zdjęcia udostępniane są na stronie www.aleczas.pl oraz w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram).

l

Dodatkowo: numer telefonu (jeśli podany) używany jest do przesyłania sms'a z wynikiem zawodów oraz
miejscem w kategorii OPEN. Do wysyłki wykorzystywany jest system smsAPI (LINK Mobility Poland Sp. z o.o.
z siedzibą w Gliwicach przy ul. Toszeckiej 101, NIP: 969-156-67-36). Numery telefonów przechowywane są w
systemie przez rok. Nie są wykorzystywane w innym celu niż wysyłka wyników.
https://www.smsapi.pl/polityka-prywatnosci

l

Dane są przechowywane z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych

l

Dane nie są przekazywane innym podmiotom.

l

Zawodnik ma prawo prawo dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia
danych oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływy na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

l

Kontakt: joanna@aleczas.pl

