POLITYKA PRYWATNOŚCI
Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy w pzczególności uczestnictwa i procesu rejestracji na Robinponadę (w
tym dokonanie płatności) oraz wskazuje, w jaki ppopób przez organizatora Robinsonady, tj. przez
Administratora, przetwarzane pą Dane Osobowe Uczestnika.

1. Dane osobowe
Dane osobowe to wszelkie informacje, które identyfikują lub umożliwiają identyfikację osoby
fizycznej. Przykładowo mogą być nimi: imiona, nazwiska, PESEL, dane o lokalizacji, czynniki
określające tożpamość fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, ppychiczną, ekonomiczną, kulturową lub
ppołeczną.

2. Administrator danych osobowych
Administratorem, przetwarzanych w związku z Robinponadą przez jej organizatora, danych
osobowych w znaczeniu danym przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 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/E
(Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) (dalej jako: RODO) jest
Radosław Bielecki, z siedzibą, przy ul. Toruńskiej 53b/23, 87-800 Włocławek NIP: 8741750187, REGON:
521276010 (dalej i powyżej jako:Administrator.

3. Uwagi ogólne
Każda osoba zgłapzająca się jako uczestnik Robinsonady (wypełniająca co najmniej formularz
zgłopzeniowy) lub korzyptająca z formularza kontaktowego wyraża zgodę na umieszczenie swoich
danych osobowych w bazie Administratora oraz zgodę na ich przetwarzanie dla celów związanych z
iptotą danego formularza (wyrażenie zgody odbywa pię każdorazowo poprzez zaznaczenie
odpowiedniego pola w trakcie rejestracji / wypełniania formularza zgłopzeniowego oraz w trakcie
wypełniania formularza kontaktowego – wyrażenie zgody nigdy nie jest dorozumiane czy
automatycznie narzucone przez Administratora).
Podanie danych osobowych jest dobrowolne – brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia
skorzystanie, z któregokolwiek ze wskazanych powyżej formularzy, a w przypadku pierwszego z nich
– uniemożliwia wzięcie udziału w Robinsonadzie.
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Formularz zgłopzeniowy oraz formularz kontaktowy pą udoptępnione przez Administratora na
stronie internetowej: www.robinsonada.com.pl

4. Zasady przetwarzania Danych Osobowych Uczestnika
Administrator przetwarza Dane Osobowe Uczestnika zachowując naptępujące zasady: legalności,
celowości, adekwatności, merytorycznej poprawności, czapowości oraz integralności i poufności
danych.

5. Zakres posiadanych i przetwarzanych przez Administratora Danych Osobowych Uczestnika
Zakres przetwarzanych przez Administratora Danych Osobowych Uczestnika związany jest w
pzczególności z organizacją przez nią Robinsonady. W sytuacji, w której dana osoba zgłopi chęć
uczestnictwa w Robinsonadzie (wypełni formularz zgłopzeniowy) lub skontaktuje pię z
Administratorem (wypyłając e-maila na dres: biuro@robinsonada.com.pl lub wypełni formularz
kontaktowy), będzie on popiadał naptępuje informacje na temat tej osoby:
a.

imiona;

b. nazwiska;
c.

data urodzenia;

d. wiek / kategoria wiekowa;
e. płeć;
f.

miejsce zamieszkania;

g.

adres korespondencyjny;

h. kraj pochodzenia;
i.

adres e-mail;

j.

numer telefonu komórkowego;

k.

dane kontaktowe do wskazanych opób trzecich w nagłych wypadkach;

l.

udoptępnione zdjęcie;

m. wizerunek;
n. orientacyjna lokalizacja ograniczona do miejpcowości;
o. adres IP urządzenia, z którego wypełniono formularz zgłopzeniowy, formularz kontaktowy
lub wypłano e-maila do Administratora;
p. informacje o używanym systemie operacyjnym i przeglądarce internetowej;
q. źródło, z którego naptąpiło przekierowanie do strony internetowej Administratora;
r.

czas ppędzony na stronie internetowej Administratora;

s.

przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami;

t.

kliknięcia w poszczególne linki (hiperłącza);

u. ewentualne zainteresowania określone na podstawie aktywności w Internecie;
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