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W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osobowych w skrócie RODO 
 
      Wyrażamy zgodę na przetwarzanie naszych danych osobowych przez Automobilklub 
Stalowa Wola oraz OKSS PZM Rzeszów na zasadach opisanych poniżej oraz przyjmujemy 
do wiadomości, że: 
 

1. Administratorem naszych danych osobowych podanych  przez nas w „Zgłoszeniu 
Indywidualnym” na 1 Rundę Mistrzostw Okręgu Rzeszowskiego PZM w Super Sprint+ 2021  
„FLISAK” jest Automobilklub Stalowa Wola z siedzibą w Stalowej Woli ul. Ofiar Katynia 28A 
oraz Okręgowa Komisja Sportu Samochodowego Polskiego Związku Motorowego w 
Rzeszowie (OKSS PZM Rzeszów) z siedzibą w Rzeszowie, ul. Krakowska 4 

2. Nasze dane osobowe będą przetwarzane przez Automobilklub Stalowa Wola w celu 
organizacji imprezy 1 Runda Mistrzostw Okręgu Rzeszowskiego PZM w Super Sprint+ 
2021  „FLISAK”  oraz przez Okręgową Komisję Sportu Samochodowego PZM Rzeszów 
(OKSS PZM Rzeszów) w celu podsumowania sezonu sportowego 2021 - ich podanie jest 
dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji powyższego celu. 

3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. nasza 
zgoda, którą mamy prawo wycofać w każdym czasie poprzez złożenie pisemnego wniosku 
o zaprzestanie przetwarzania naszych danych osobowych. Skutkiem wycofania zgody jest 
niedopuszczenie do udziału lub wykluczenie z imprezy. 

4. Przysługuje nam prawo:  
a) żądania od Automobilklubu Stalowa Wola i OKSS PZM Rzeszów dostępu do naszych 
danych, ich sprostowania oraz otrzymania kopii tych danych, jak również otrzymania pełnej 
informacji o ich przetwarzaniu; 
b) żądania od  Automobilklubu Stalowa Wola i OKSS PZM Rzeszów usunięcia naszych 
danych lub ograniczenia ich przetwarzania wyłącznie do ich przechowywania; 
Automobilklub Stalowa Wola i OKSS PZM Rzeszów poinformuje nas o uwzględnieniu 
naszego żądania lub poda przyczyny, dla których żądanie nie może być zrealizowane; 
c) otrzymania od Automobilklubu Stalowa Wola i OKSS PZM Rzeszów podanych przez nas 
danych w postaci pliku komputerowego w powszechnie używanym formacie lub przesłania 
tego pliku innemu administratorowi; 
d ) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na przetwarzanie 
naszych danych osobowych przez Automobilklub Stalowa Wola i OKSS PZM Rzeszów, 
jeżeli uznamy, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. 

5. Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z tym przetwarzaniem możemy kierować do 
Dyrektora Automobilklubu Stalowa Wola - adres e-mailowy: biuroasw@interia.pl              
lub ZO PZM Rzeszów – adres e-mailowy: zarzad-okregowy.rzeszow@pzm.pl. 

6. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych przez PZM znajdują się na stronie 
www.pzm.pl w zakładce RODO. 
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