
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH Z ART. 13 RODO DLA UCZESTNIKÓW 
WYDARZENIA  I DOGTREKKING Z ANIMIANIAKAMI 

Dane administratora Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja 
Animaniacy z siedzibą we Wronkach (64-510 Wronki) na Placu 
Wolności 4B, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru 
stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji 
oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod 
numerem KRS  0000766909, numer NIP  7872130183.  
 
Z Administratorem można się kontaktować mailowo pod adresem  
Agnieszka Rybarczyk, telefonicznie: 531 415 553 lub listownie na adres 
siedziby Fundacji.   

Cele przetwarzania wraz z 
podstawą prawną 

Przetwarzanie Państwa danych osobowych obejmujących imię, 
nazwisko, płeć, wiek, adres e-mail, jeżeli dotyczy, dokonuje się w 
następujących celach: 

1) organizacji, promocji i przeprowadzenie Wydarzenia I 
Dogtrkking z Animaniaki, tj. art. 6 ust. 1 lit. b RODO; 

2) realizacji umowy sprzedaży pakietu startowego, tj. art. 6 ust. 1 
lit. b RODO;  

3) statystycznych oraz związanych z opublikowaniem wyników 
wydarzenia, tj. art. 6 ust. 2 lit. f i b RODO; 

4) sprawozdawczych związanych z rolizczeniem wydarzenia i 
przedstawieniem sprawozdania za rok 2022, tj. art. 6 ust. 1 lit. 
c RODO w zw. z art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o 
fundacjach.  

Przetwarzanie danych osobowych następuje na podstawie zgody 
osoby, której dane dotyczą, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.  

Informacja o odbiorcach 
danych osobowych  

Odbiorcami Państwa danych osobowych są wolontariusze Fundacji 
pracujący przy organizacji Wydarzenia, a także firma Time4Run, 
Gutowo Małe, ul. Powidzka 17, 62-300 Września.  

Okres przetwarzania 
danych osobowych  

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż 
konieczny do realizacji celów przetwarzania danych, o których mowa 
powyżej.  

Uprawnienia osoby, 
której dane dotyczą 

Każda osoba, której dane dotyczą jest uprawniona w trybie art. 15 
RODO do uzyskania dostępu do danych osobowych jej dotyczących, 
oraz informacji o prawie do ich sprostowania, usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu. 

Prawo do cofnięcia zgody 
na przetwarzanie danych 
osobowych 

Administrator informuje, że na podstawie art. 7 ust. 3 RODO są 
Państwo uprawnieni do żądania usunięcia swoich danych osobowych w 
każdym czasie poprzez wysłanie do Administratora stosownego 
oświadczenia w formie co najmniej dokumentowej. Wycofanie zgody 
nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano 
na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

Informacja o prawie 
wniesienia skargi do 
organu nadzoru 

Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do organu 
nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na 
podstawie art. 77 RODO. 

Informacja o konieczności 
podania danych 
osobowych 

Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, jest 
jednak konieczne do zawarcia i realizacji umowy oraz do udziału w 
Wydarzeniu.  

mailto:biegzanimaniakami@gmail.com


 

Informacja o 
zautomatyzowanym 
podejmowaniu decyzji  

Administrator nie korzysta z zautomatyzowanych środków 
podejmowania decyzji  


