POLITYKA PRYWATNOŚCI
#SOPOTMATCHRACE2018
z dnia 1 sierpnia 2018 r. wersja 1.0

Administratorem Twoich danych osobowych jest Module Plan sp. z o.o., zarejestrowana przy ulicy Grabiszyńskiej
281/420, 53-609 we Wrocławiu pod nr KRS 0000603975. Siedziba firmy mieści się przy ul. Grota Roweckiego 203,
52-214 we Wrocławiu. Module Plan sp. z o.o. jest jednym z organizatorów Sopot Match Race w 2018 roku i jako
wyłączny podmiot odpowiada za Twoje dane osobowe.
Wszelkie pytania dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych możesz kierować do naszego inspektora
ochrony danych osobowych pod adresem email rodo@sopotmatchrace.com.
Podane przez Ciebie dane osobowe będą przez nas przetwarzane tylko i wyłącznie na potrzeby komunikowania Ci
informacji o wydarzeniach w trakcie trwania Sopot Match Race oraz ofert handlowych dotyczących produktów i
usług Partnerów wydarzenia.
Działamy na podstawie Twojej zgody, którą wyraziłeś/aś podczas rejestracji lub za pośrednictwem formularzy na
stronie internetowej www.sopotmatchrace.com
Nikomu nie przekażemy Twoich danych osobowych. Nie współpracujemy również z podmiotami spoza Unii
Europejskiej.
Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe do czasu wycofania Twojej zgody. Zawsze masz prawo dostępu,
wglądu oraz sprostowania Twoich danych. Możesz również w każdej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas
Twoich danych osobowych.
Jeżeli wyrazisz taką potrzebę, przeniesiemy Twoje dane osobowe do innej firmy, z którą będziesz miał ochotę
współpracować.
Na nasze postępowanie przysługuje Ci możliwość wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych.
Fakt, że podałeś nam swoje dane osobowe nie wynika z żadnego obowiązku prawnego i jest Twoim dobrowolnym
wyborem.
Stosujemy profilowanie posługując się na stronie https://www.sopotmatchrace.com oprogramowaniem
Salesmanago. Poprzez badanie ruchu na stronie oraz miejsc odwiedzanych na witrynie przez użytkownika, chcemy
w trakcie trwania eventu umożliwić Ci otrzymywanie lepszych lub personalizowanych ofert od naszych Partnerów.
Nie oznacza to jednak przekazania Partnerom Twoich danych osobowych, a jedynie id aplikacji mobilnej lub adresu
email, za pośrednictwem których są oni zobowiązani do zapytania Cię, czy mogą nawiązać z Tobą kontakt, ponieważ
wydawałeś/aś się być zainteresowany ich produktem lub usługą.
Pliki cookies, które stosujemy na naszych stronach internetowych służą nam tylko i wyłącznie do analityki ruchu na
stronie i nie są związane z profilowaniem odwiedzających. Nasze strony zabezpieczone są również certyfikatami
SSL, żeby Twoje dane były bezpieczne podczas ich ewentualnego przesyłania.
W razie jakichkolwiek pytań, mail rodo@sopotmatchrace.com jest do Twojej dyspozycji.
Dla Twojej wiadomości, termin „RODO” oznacza Rozporządzenie 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.

