Klauzula informacyjna dla uczestników EUG 2022
1. Administratorem danych jest Politechnika Łódzka ul. Żeromskiego 116, Łódź jako główny
organizator Europejskich Igrzysk Akademickich EUG Lodz 2022, za którego czynności
z zakresu ochrony danych osobowych dokonuje Dział Sportu.
2. Inspektor danych osobowych – kontakt z inspektorem ochrony danych uzyskać mogą Państwo
poprzez e-mail: iod@adm.p.lodz.pl lub tel. 42 631 20 39.
3. Cel i podstawy przetwarzania – Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w umowie
powierzenia przez Administratora, to jest EUSA będą przetwarzane w celu przeprowadzenia
procesu rejestracji na EUG 2022. Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami
powyższej umowy, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie tych danych
osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można
odwołać w dowolnym czasie.
4. Odbiorcy danych osobowych – Państwa dane osobowe mogą być przekazane w pełnym zakresie
wyłącznie wspólnie działającym Partnerom (Miasto Łódź oraz AZS). Ponadto mogą być one
ujawnione podmiotom, z którymi Politechnika Łódzka zawarła umowę na świadczenie usług
serwisowych dla systemów informatycznych wykorzystywanych przy ich przetwarzaniu.
5. Okres przechowywania danych – Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie
rejestracyjnym na EUG 2022 będą przechowywane do zakończenia EUG 2022. W przypadku
wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystanie danych osobowych dla celów rejestracji
na przyszłe imprezy sportowe, Państwa dane będą przechowywane przez 6 miesięcy.
6. Prawa osób, których dane dotyczą – mają Państwo prawo do dostępu do swoich danych oraz
otrzymania ich kopii; sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; ograniczenia
przetwarzania danych osobowych; usunięcia danych osobowych oraz wniesienia skargi
do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193,
Warszawa).
7. Informacja o wymogu podania danych – podanie przez Państwa danych osobowych jest
dobrowolne, ale w przypadku ich nie podania nie będą mogli Państwo uczestniczyć procesie
rejestracyjnym na EUG 2022.
Informujemy, że z wydarzenia, w którym Państwo biorą udział powstanie dokumentacja fotograficzna,
zdjęcia, materiały video, w tym transmisje na żywo, reportaże z udziałem uczestników wykonane przez
organizatora i upoważnionych podwykonawców organizatora. Dokumentacja ta będzie publikowana
w przekazach medialnych i prasowych, w serwisach informacyjnych, mediach elektronicznych jako
materiały informacyjno-promocyjne dotyczące EUG. Zgoda na publikację wizerunku jest dobrowolna
i może zostać wycofana w dowolnym momencie.

