Polityka Prywatności wydarzeń licencjobiorcy IRONMAN
Ochrona
Prywatności
jest
dla
nas
bardzo
ważna. Niniejsza licencja IRONMAN patrz Polityka Prywatności dotycząca rejestracji i uczestnictwa
w
wydarzeniach ( „Polityka
Prywatności” ) opisuje,
w
jaki
sposób
przetwarzamy
dane osobowe poprzez Twoją rejestrację i udział w naszych wydarzeniach.
Kiedy używamy terminu „dane osobowe”, rozumiemy wszelkie dane, które Cię identyfikują lub
umożliwiają identyfikację jako osoby fizycznej.
Kiedy używamy terminu „Wydarzenie” mamy na myśli z Enea IRONMAN 70.3 Gdynia organizowany
przez Sport Evolution Group Sp. z o. o. („ Organizator wydarzeń ”) . Wydarzenia te mogą być
częścią
naszej serii sportowej,
w tym serii I RONMAN
i
IRONMAN
70.3, cyklu
Rock'n'Roll, Velothon i Cyclassic.
Twoja rejestracja na wydarzenie prowadzona jest przez Organizatora wydarzenia lub osoby trzecie usługodawcy rejestracji na wydarzenie, zaangażowane przez organizatora. Organizator
wydarzenia przesyła nam dane rejestracyjne w celach opisanych w niniejszej polityce. Niniejsza
Polityka Prywatności dotyczy wyłącznie przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych
po przekazaniu danych od Organizatora wydarzenia.
Należy pamiętać, że niniejsza Polityka Prywatności nie ma zastosowania do przetwarzania danych
osobowych przez Organizatora imprezy, ani nie ma zastosowania do innych naszych działań
związanych z przetwarzaniem, w tym tych związanych z organizacją własnych wydarzeń
sportowych. Prowadzimy osobną politykę Prywatności w zakresie przetwarzania danych związanych z
korzystaniem z naszych stron internetowych.
1. Kto jest administratorem danych osobowych?
World Triathlon Corporation, z siedzibą w IRONMAN Germany GmbH, Höchster Straße 90, 65835
Liederbach, Niemcy („ WTC ” ) jest administratorem danych dla wszystkich wydarzeń. WTC
jest odpowiedzialne za przetwarzanie danych osobowych i kontrolę nad nimi.
Jeśli chcesz skontaktować się z WTC, możesz znaleźć dodatkowe dane kontaktowe na końcu
niniejszej Polityki Prywatności.
Do celów opisanych poniżej WTC będzie udostępniać dane osobowe lokalnym jednostkom zależnym i
stowarzyszonym z WTC ("Podmiotów IRONMAN"), w szczególności IRONMAN Sweden AB, Box 9,
391 20 Kalmar, Szwecja; IRONMAN Denmark ApS, Hannovergade 8, 2300 Copenhagen S,
Dania; oraz IRONMAN Austria GmbH, Alter Platz 12/2, 9020 Klagenfurt am Wörthersee, Austria. WTC
i te Podmioty IRONMAN działają zatem jako współadministrator (WTC i odpowiedni Podmiot
IRONMAN łącznie łącznie „ Współadministrator ”, „ IRONMAN ”, „ my ”, „ nas ” lub „ nasz ” ).
2. Jakie dane osobowe gromadzimy?
Organizator wydarzenia udostępnia nam pewne dane rejestracyjne i dane wydarzenia . Proszę
zobaczyć w załączniku szczegółowy opis jakie dane możemy otrzymywać. Na bardziej ogólnym
poziomie gromadzone przez nas dane osobowe mogą obejmować:
• Dane rejestracyjne. Imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres, data urodzenia,
miejsce urodzenia, płeć, informacje o stanie zdrowia i lekach, dane kontaktowe w nagłych
wypadkach, informacje o przekazaniu i inne informacje podane podczas rejestracji.
• Jeśli w trakcie rejestracji, możesz zapisać się do naszego newslettera. Imię i
nazwisko, adres e-mail, informacje o kampanii marketingowej, takie jak Twoja reakcja na nasz
marketing i zainteresowanie naszymi Usługami.

• W trakcie przygotowywania imprezy i podczas zawodów, organizator wydarzenia może
podzielić się z nami, a my możemy dodać, inne informacje, takie jak numer rejestracyjny i grupę
wiekową, do których przynależysz, jak również Twój wynik w Imprezie .
• Jeśli skontaktujesz się z nami bezpośrednio (na przykład w przypadku pytań
dotyczących serii
IRONMAN
lub
udziału
imprezie
IRONMAN),
będziemy
gromadzić dane osobowe dostarczone przez Ciebie, w tym imię i nazwisko, dane kontaktowe,
pytanie lub informacje zwrotne, informacje o poprzednim udział w wydarzeniach IRONMAN i
wszelkie inne informacje, które nam udostępniasz.
3. W jaki sposób gromadzimy Twoje dane osobowe?
Potencjalnie otrzymujemy Twoje dane osobowe z różnych źródeł:
• Dane osobowe, które otrzymujemy od innych: otrzymujemy większość danych osobowych
o rejestrujących zdarzenie od organizatora .
• Dane osobowe, które nam przekazujesz: Jeśli skontaktujesz się z nami, będziemy
gromadzić dane osobowe bezpośrednio od Ciebie.
Masz swobodę wyboru, które informacje chcesz nam przekazać lub czy chcesz przekazać
nam
dane
osobowe. Bez
podania nam
pewnych
osobistych danych do
nas,
jednak, możemy nie być w stanie odpowiedzieć na Twoje pytania, zwłaszcza w odniesieniu
do uczestnictwa w serii imprez.
4. Dlaczego i na jakiej podstawie prawnej gromadzimy i wykorzystujemy Twoje dane osobowe?
Przyczyny wykorzystania Twoich danych osobowych mogą się różnić w zależności od celu ich
gromadzenia. Proszę zobaczyć ten załącznik, szczegółowy opis na temat celów, dla których
używamy Twoich osobistych danych otrzymanych od organizatora. Na bardziej ogólnym poziomie
regularnie wykorzystujemy Twoje dane osobowe w następujących celach i na następujących
podstawach prawnych:
• Używamy
Twoich
danych
osobowych,
jeżeli
jest
to
uzasadnione
naszymi uzasadnionymi interesami. Po Twoim zarejestrowaniu na wydarzenie organizowane
przez Organizatora, używamy swoich osobistych danych do wspierania organizatora w zakresie
organizacji i wykonywania wydarzenia oraz sprawienia, aby Twój start w wydarzeniu był
możliwy. Jako licencjodawcy wydarzenia, naszym nadrzędnym zadaniem jest upewnienie się, że
wydarzenie będzie prowadzone zgodnie z naszymi standardami IRONMAN, szczególnie w
zakresie usług i bezpieczeństwa Zawodników.
Większość wydarzeń jest częścią większych serii wydarzeń i dlatego są powiązane z innymi
wydarzeniami organizowanymi przez IRONMAN lub innych licencjobiorców. Uczestnicząc
w wydarzeniach Organizatora, można zakwalifikować do innych wydarzeń IRONMAN i
gromadzić punkty w rankingu IRONMAN. Z tego powodu dane osobowe zebrane podczas
wydarzeń Organizatora (takie jak wyniki wyścigów i ranking) potencjalnie mogą być
wykorzystane do kwalifikacji na inne wydarzenia cyklu oraz w kontekście innych naszych
cyklów.
Ponadto, możemy korzystać z niektórych swoich danych osobowych w celu dokonania
przeglądu i oceny wydarzenia, demografii naszych zawodników i ogólnej wydajność
firmy (takie jak udział w zawodach, odwołania startów lub innych powiązanych
incydentów) i poprawy i zindywidualizowania Twojego doświadczenie i zadowolenia z
uczestnictwa w naszych seriach zawodów IRONMAN. W razie potrzeby możemy również
wykorzystywać Twoje dane osobowe w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami
prawnymi.

• Używamy twoich danych osobowych do realizacji naszych usług kontraktowych. W
kontekście rejestracji z organizatorem imprezy, możesz mieć możliwość zakupu i zamówienia
niektórych produktów IRONMAN. Jeśli kupisz nasze produkty, użyjemy Twojego imienia i
nazwiska oraz danych kontaktowych, a także wszelkich niezbędnych informacji o Twojej
transakcji, aby wypełnić naszą umowę. Ponadto, jeśli uczestniczyłeś już w wydarzeniu
zorganizowanym przez IRONMAN, dodanie Twoich wyników do ogólnego rankingu
IRONMAN jest częścią naszych usług kontraktowych. Jeśli jesteś członkiem klubu
triathlonowego lub IRONMAN's All World Athletes Group, Twoje wyniki w zawodach zostaną
dodane do Twojego profilu i wykorzystane do zapewnienia Ci korzyści, zgodnie z naszymi
zasadami członkostwa.
• Używamy twoich danych osobowych po uzyskaniu Twojej zgody. W niektórych
przypadkach możemy poprosić Cię o wyrażenie osobnej zgody na wykorzystanie Twoich
danych osobowych. Jeśli poprosimy Cię o zgodę, możesz odmówić zgody, a odmowa nie będzie
miała dla Ciebie negatywnych konsekwencji. Możesz również wycofać swoją zgodę w dowolnym
momencie ze skutkiem na przyszłość. Jeśli wyraziłeś zgodę na wykorzystanie Twoich danych
osobowych, wykorzystamy je tylko do celów określonych w formularzu zgody.
Dotyczy to również naszych działań marketingowych za pośrednictwem poczty e-mail . Jeśli
zapiszesz się do naszego biuletynu e-mail podczas rejestracji, wykorzystamy Twoje dane
osobowe do naszych biuletynów e-mail. Możesz zrezygnować z naszego biuletynu e-mail w
dowolnym momencie [ zrezygnować z tej listy ]. Możesz również skontaktować się z nami za
pośrednictwem poczty e-mail, telefonu lub poczty na adres podany na końcu tego dokumentu,
aby poprosić o usunięcie Ciebie z naszej listy e-mail .
• Używamy
Twoich
danych
osobowych
w
celu spełnienia
obowiązków
prawnych. Jesteśmy zobowiązani do zatrzymywania niektórych danych osobowych z powodu
wymogów prawnych, na przykład przepisów podatkowych lub handlowych lub może być
wymagane przez organy ścigania do dostarczenia danych osobowych na żądanie.
Będziemy wykorzystywać Twoje dane osobowe wyłącznie do
zgromadziliśmy. Nie wykorzystujemy Twoich danych osobowych
indywidualnego podejmowania decyzji.

celów, dla których je
do zautomatyzowanego

5. Z kim udostępniamy twoje dane osobowe?
Zgodnie z wymogami, w jaki sposób z nich korzystamy, udostępnimy Twoje dane osobowe stronom
trzecim. Proszę zobaczyć załącznik szczegółowy opis stronami trzecich i osobistych danych, którymi
możemy z nimi się dzielić. Na bardziej ogólnym poziomie udostępniamy Twoje dane osobowe
następującym kategoriom stron trzecich :
• Jednostki IRONMAN. WTC ściśle współpracuje z podmiotami IRONMAN na całym świecie w
odniesieniu do organizacji wydarzeń i działań marketingowych. WTC i inne podmioty
IRONMAN wspierające organizatora i wszystkie dane osobowe dostarczone przez organizatora
imprezy będą dostępne dla WTC i podmiotów IRONMAN.
• Dostawcy usług i doradcy. Zewnętrzni dostawcy i dostawcy innych usług, którzy wykonują
usługi dla nas, które mogą obejmować, w zależności od naszego zaangażowania, organizację
marketingu wydarzenia, wysyłanie e-mail, pomoc medyczną, nadzór nad wydarzeniem, usługi
związane z organizacją tych imprez, usług poprawiania danych lub zapobiegania oszustwom. W
stosownych przypadkach dostawcy usług, na podstawie odpowiednich umów o przetwarzaniu
danych, będą zobowiązani do przetwarzania danych osobowych tylko w naszym imieniu i
zgodnie z naszymi instrukcjami.
• Nabywcy i osoby trzecie w związku z transakcją biznesową. Dane osobowe mogą zostać
ujawnione stronom trzecim w związku z transakcją, taką jak fuzja, sprzedaż naszych aktywów
lub akcji, reorganizacja, finansowanie, zmiana kontroli lub przejęcie całości lub części naszej
działalności, lub w przypadku upadłości lub podobnego postępowania.

• Egzekwowanie prawa, organy regulacyjne i inne strony z przyczyn prawnych. Dane
osobowe mogą zostać ujawnione stronom trzecim zgodnie z wymogami prawa lub wezwania do
sądu lub jeśli mamy uzasadnione przekonanie, że takie działanie jest konieczne do (a)
przestrzegania prawa i uzasadnionych żądań organów ścigania; (b) w celu dochodzenia
naszych roszczeń prawnych lub w celu ochrony bezpieczeństwa lub integralności naszych
usług; i / lub (c) do korzystania lub ochrony praw, własności lub bezpieczeństwa osobistego
WTC, podmiotów IRONMAN, naszych partnerów, pracowników, sportowców, odwiedzających
lub innych osób.
• Społeczeństwo. Oficjalne rankingi i informacje uzasadniające klasyfikację
podawane do odwiedzających E odpowietrznik s oraz na naszej stronie internetowej s .

będą

6. Jak długo przechowujemy twoje dane osobowe?
Będziemy przechowywać dane osobowe tak długo, jak będzie to konieczne do osiągnięcia celów, dla
których zbieramy dane osobowe, zgodnie z naszymi zobowiązaniami prawnymi i uzasadnionymi
interesami biznesowymi. Później, lub pod koniec ustawowego czasu retencji, osobiste dane zostaną
usunięte jako zastosowane. Na przykład krajowe kodeksy handlowe lub finansowe mogą wymagać
od nas przechowywania niektórych informacji przez okres do 10 lat.
7. Jak chronimy Twoje dane?
Wdrażamy różnorodne środki bezpieczeństwa w celu utrzymania bezpieczeństwa Twoich danych
osobowych. Jednak żaden system bezpieczeństwa nie może być w 100% bezpieczny, dlatego nie
możemy zagwarantować we wszystkich przypadkach bezpieczeństwa przetwarzanych przez nas
informacji. W przypadku, gdy dowiemy się, że dane osobowe zostały naruszone w wyniku naruszenia
bezpieczeństwa, podejmiemy kroki w celu zbadania i wypełnienia obowiązków związanych z
powiadomieniem oraz podejmiemy inne kroki, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawowymi i
wykonawczymi.
8. W jaki sposób chronimy Twoje dane osobowe w przypadku transferu międzynarodowego?
WTC mieści się w Stanach Zjednoczonych. Przekazujemy dane osobowe z innych krajów do Stanów
Zjednoczonych. W zależności od miejsca zamieszkania, może to oznaczać, że Twoje dane osobowe
będą przechowywane w jurysdykcji, która oferuje niższym poziom ochrony, niż w siedzibie Twojej
jurysdykcji.
Z tego powodu, weszliśmy w gwarancje, aby zapewnić odpowiednie zabezpieczenia. Organizator
wydarzenia, podmioty WTC i IRONMAN zawarły umowy oparte na standardowych klauzulach
umownych UE na rzecz osób, których dane dotyczą, w celu zabezpieczenia każdego przekazania
danych osobowych z Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego do innych
krajów, a także bezpośrednie gromadzenie takich danych osobowych przez WTC. Skontaktuj się
z datenschutz@Ironman.com, aby uzyskać więcej informacji.
Przed przekazaniem Twoich danych osobowych stronie trzeciej poza Unią Europejską i Europejskim
Obszarem Gospodarczym, będziemy zawierać umowy oparte na standardowych klauzulach
umownych UE w celu ochrony twoich danych osobowych.
9 . Jakie masz prawa i możliwości wyboru?
Chcemy, abyś zrozumiał swoje prawa i wybory dotyczące sposobu, w jaki możemy wykorzystywać
Twoje dane osobowe.
Indywidualne prawa. Masz określone prawa zgodnie z obowiązującym prawem dotyczącym
prywatności w odniesieniu do przechowywanych przez nas danych osobowych, w tym prawo dostępu i
usuwania oraz prawo do zapobiegania niektórym czynnościom przetwarzania.

Prawa indywidualne. Jeśli nie chcesz brać udziału w wydarzeniu pod swoim prawdziwym
nazwiskiem, możesz skontaktować się z naszym zespołem ds. ochrony danych pod
adresem datenschutz@Ironman.com, który omówi z tobą możliwość uczestnictwa pod pseudonimem.
a) Twoje prawa Unii Europejskiej
Jeśli jesteś w Unii Europejskiej lub wydarzenie odbywa się w Unii Europejskiej, posiadasz
następujące prawa w odniesieniu do danych osobowych, które zawierają:
• Prawo dostępu. Prawo do uzyskania dostępu do Twoich danych osobowych.
• Prawo do sprostowania. Prawo do uzyskania sprostowania danych osobowych bez zbędnej
zwłoki w przypadku, gdy dane te są niedokładne lub niekompletne.
• Prawo do usunięcia. Prawo do usunięcia danych osobowych bez zbędnej zwłoki w pewnych
okolicznościach, np. gdy dane osobowe nie są już konieczne w związku z celami, dla których
zostały zgromadzone lub przetworzone.
• Prawo do ograniczenia. Prawo do uzyskania ograniczenia przetwarzania danych w pewnych
okolicznościach, takich jak, kwestionowanie prawdziwości swoich danych osobowych,
na pewien okres czasu pozwala nam na sprawdzenie poprawności tych danych osobowych.
• Prawo do przenoszenia. Prawo do przenoszenia umożliwia łatwe przenoszenie, kopiowanie
lub przesyłanie danych osobowych z jednej organizacji do drugiej. Dotyczy to
tylko danych osobowych, które bezpośrednio nam przekazałeś.
• PRAWO DO SPRZECIWU. MASZ PRAWO DO PRZEDSTAWIENIA SPRZECIWU W
OPARCIU O UZASADNIENIE INTERESÓW, GDZIE SĄ PODSTAWY ZWIĄZANE Z TWOJĄ
SYTUACJĄ. MOŻESZ SPRZECIWIĆ
SIĘ
WYKORZYSTANIU
TWOICH
DANYCH
OSOBOWYCH DO DZIAŁAŃ MARKETINGOWYCH Z DOWOLNEGO POWODU.
Jeśli chcesz skorzystać z jednego z tych praw, skontaktuj się z nami, korzystając z poniższych danych
kontaktowych.
W przypadku marketingu e-mailowego oferujemy następującą, łatwą w użyciu opcję:
• Ustawienia i preferencje e-mail . Jeśli nie chcesz już otrzymywać od nas e-maili
marketingowych, możesz zrezygnować z subskrypcji w dowolnym momencie [ anuluj
subskrypcję z tej listy ].
Oprócz wyżej wymienionych praw masz również prawo złożyć skargę do organu ochrony
danych. Więcej informacji o tym, jak skontaktować się z lokalnym organem ochrony danych, można
znaleźć na stronie:http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm.
b ) Twoje prawa do Prywatności w Nevadzie
Jeśli jesteś rezydentem Nevady, możesz mieć pewne prawa w odniesieniu do sprzedaży Twoich
danych osobowych. Skontaktuj się z nami, wysyłając wiadomość na adres legal@ironman.com, aby
skorzystać z przysługujących Ci praw wynikających z prawa Nevada.
10. Jak się z nami skontaktować?
Jeśli masz pytania lub wątpliwości dotyczące naszej Polityki Prywatności lub chcesz skorzystać ze
swoich praw, skontaktuj się z WTC lub zainteresowanymi podmiotami IRONMAN, korzystając z
adresu podanego na początku Polityki Prywatności. Można także wysłać e-mail do datenschutz
@ironman.com.
11. Inspektor ochrony danych

W przypadku wszelkich zapytań dotyczących działalności IRONMAN Niemcy możesz również
skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych, który można uzyskać pod
adresem datenschutz@ironman.com .
12. Aktualizacje zasad Prywatności online
Możemy
dokonać
zmian
w
naszej
Polityce
Prywatności. Regularnie sprawdzaj
nasze Polityki Prywatności, ponieważ zaktualizowane Polityki Prywatności będą miały zastosowanie
do przyszłych wydarzeń.

