
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. (dalej zwane: „RODO”) informujemy, że: 

1) Administratorem danych osobowych zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO jest Extreme Events Spółka 

z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (kod: 01-640) przy ul. Jana Chryzostoma 

Paska 21, wpisana do KRS pod numerem 0000535982  (dalej jako „Spółka”) – właściciel strony 

internetowej www.runmageddon.pl (dalej „Runmageddon”), oraz Fundacja Runmageddon z siedzibą 

w Warszawie (kod: 01-640) przy ul. Jana Chryzostoma Paska 21, wpisana do KRS pod numerem 

0000540887  

2) Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu: 

a) zawarcia i wykonania umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b „RODO”); 

b) dochodzenia ewentualnych roszczeń, prowadzenia statystyk oraz raportowania (podstawa 

prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) „RODO”). 

3) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych w związku z realizacją celów wskazanych w 

punkcie 2 mogą być:  

a) NOWA ITAKA Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu ul. Reymonta 39, 45-072 Opole, wpisaną do 

rejestru przedsiębiorców pod nr KRS 0000002269 prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 754-26-86-316; wysokość kapitału 

zakładowego wynosi 3.315.000 złotych, w pełni opłacony, posiadającą Wpis do Rejestru 

Organizatorów i Pośredników Turystycznych Wojewody Opolskiego nr 015. 

b) podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych (podmioty 

przetwarzające) na podstawie zawartych umów,  

c) podmioty, którym Administrator zobowiązana jest udostępniać dane na podstawie przepisów 

prawa. 

d) odbiorcy danych tacy jak: osoby realizujące umowę będące pracownikami Administratora, 

banki, kancelarie prawne, kancelarie podatkowe, osoby i podmioty świadczące usługi księgowe na 

rzecz Administratora, 

4) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazane do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej. 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w okresie niezbędnym  

do realizacji celów wskazanych w punkcie 2:  

a) w związku z realizacją zawartej umowy, do czasu jej zakończenia, po tym czasie przez okres 5 

lat oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń; 

6) Przysługują Pani/Panu następujące prawa: 

a) prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 „RODO”; 

b) prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 „RODO”; 

c) prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 „RODO”; 

d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 „RODO”; 

e) prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 „RODO”; 



f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 „RODO”. 

7) Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu  

na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 

jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wydanej uprzednio zgody na przetwarzanie na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) „RODO”;  

8) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – o ile uzna Pan/Pani,  

że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem przepisów „RODO”; 

9) Może Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych wysyłając wiadomość na 

adres poczty elektronicznej: iod@runmageddon.pl  

10) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy.  
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