10. IPSE Városi Tömegfutás
2018. 09. 29.
Adatvédelmi nyilatkozat
Szervező:
IPSE Sportklub
Cím: Székelyudvarhely, Gábor Áron utca 18 szám
E-mail: office@ipse.ro
A kért adatokat jogos érdekkel igényeljük, hogy tudjunk azonosítani téged ha bármi probléma
van a regisztrációval, vagy futás közben. A nem és a születési dátum csak statisztikailag lesz
feldolgozva, nem használjuk egyéni profilozásra.
A résztvevők névsorát megkapja Székelyudvarhely Polgármesteri Hivatala, ezen csak a neved
és a születési dátumod fog szerepelni. Más támogató nem fér hozzá az általunk begyűjtött
adatokhoz.
A névsort megtartjuk 5 éven keresztül, erre a Székelyudvarhely Polgármesteri Hivatalával kötött
támogatási szerződés kötelez minket. A jelentkezési űrlapot és a rajta begyűjtött adatokat 1
éven belül töröljük.
A Tömegfutás egy nyilvános esemény amelyen fényképek készülnek, melyeket az uh.ro-n
publikálunk képriportokban. Mivel az egész szervezés és fényképezés önkéntes alapú, nincs
módunkban kiválogatni őket. Ha szeretnéd, hogy egy képet töröljünk rólad, kérünk jelezd ezt az
office@ipse.ro címen, és mihamarabb teljesítjük kívánságod.
Ha úgy gondolod, hogy még van kivetnivaló az adatvédelemmel kapcsolatban, kérünk írj
nekünk az office@ipse.ro címre, 30 napon belül válaszolunk is. Ha még ezután is probléma van
jelezheted a romániai adatvédelmi hatóságnál a következő címen:
ANSPDCP
B-dul G-ral Gheorghe Magheru 28-30
Sector 1
010336 Bucuresti
Tel: +40.318.059.211,+40.318.059.212
E-mail: anspdcp@dataprotection.ro

Crosul Odorheiului IPSE, ediția a10-a
29 09 2018
Politica de confidențialitate
Organizator:
Clubul sportiv IPSE
Adresa: Odorheiu Secuiesc, str, Gábor Áron nr. 18
E-mail: office@ipse.ro
Îți solicităm datele tale personale cu scopul întemeiat de a te putea identifica dacă întâmpinăm
orice fel de probleme pe parcursul procesului de înregistrare sau în timpul alergării. Sexul și
data ta de naștere vor fi procesate doar cu scopuri statistice, și nu vor fi asociate cu numele tău
pentru crearea unui profil personal.
Lista participanților va fi trimisă la Primăria Municipiului Odorheiu Secuiesc, ca un document
auxiliar necesar organizării acestui eveniment, dar această listă va include doar numele tău și
data nașterii, fără orice alte date personale. Nici o alte parte terță nu va avea acces la datele
colectate de noi.
Lista participanților conținând doar numele acestora va fi păstrată timp de 5 ani, aceasta fiind
obligația noastră datorită contractului de sponsorizare între noi și Primăria Municipiului Odorheiu
Secuiesc. Formularele de înscriere și datele colectate pe acestea vor fi șterse/distruse într-un
termen de maxim 1 an.
Crosul IPSE este un eveniment public unde sunt realizate fotografii și/sau înregistrări video de
către organizatori și eventual și de participanți sau spectatori. Fotografiile și înregistrările video
făcute de organizatori vor fi publicați pe site-ul nostru partener uh.ro și pe pagina de Facebook a
evenimentului. Deoarece organizarea evenimentului și fotografierea acestuia este făcută în
sistem de voluntariat, nu avem resursele și metodele necesare de a face o selecție a acestor
fotografii și înregistrări video, astfel se poate că imagini pe care apare și fața ta vor apărea în
aceste locații. Dacă vrei să ștergem vreo fotografie pe care apari, te rugăm să soliciți acest
lucru, în scris, pe adresa de e-mail office@ipse.ro, iar noi o vom realiza acest lucru în cel mai
scurt timp posibil. Îți atragem atenția că nu putem lua în considerare cererile de ștergere a
fotografiilor transmise pe orice alte cale decât adresa de e-mail menționată mai sus, precum și
cererile referitoare la imagini pe care nu apare persoana care transmite cererea.
Dacă găsești orice nereguli cu politica noastră de confidențialitate, te rugăm să ne anunți acest
lucru pe adresa de e-mail office@ipse.ro, iar noi răspundem în maxim 30 de zile. Dacă și după

aceasta ai nelămuriri, poți să anunți Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor
cu Caracter Personal la următoarea adresă:
ANSPDCP
B-dul G-ral Gheorghe Magheru 28-30
Sector 1
010336 Bucuresti
Tel: +40.318.059.211,+40.318.059.212
E-mail: anspdcp@dataprotection.ro

