
KLAUZULA INFORMACYJNA 
 

1. Administrator danych: 

Administratorem danych, czyli podmiotem, który decyduje o tym, jak będą wykorzystywane dane osobowe, jest Wrocławski 

Tor Wyścigów Konnych - Partynice ul. Zwycięska 2, 53-033 Wrocław (dalej „WTWK Partynice”). 

2. Inspektor ochrony danych 

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania 

danych osobowych.  

adres e-mail: iod@torpartynice.pl 

3. Cele przetwarzania danych osobowych  

Będziemy przetwarzać dane osobowe w następujących celach: 
1) organizacji wyścigów konnych na terenie WTWK Partynice, 
2) kontaktowania się w sprawach związanych z uczestnictwem w wyścigach konnych, 
3) realizacji wypłat uzyskanych nagród wyścigowych, 
4) windykacji należności związanych z uczestnictwem w wyścigach konnych- prowadzenie postępowań sądowych, 

arbitrażowych i mediacyjnych; 

5) udzielania odpowiedzi na pisma, skargi i wnioski związane z uczestnictwem w wyścigach konnych,  
6) dopełnienia obowiązków podatkowych i rachunkowych. 

4.  Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: 
Podane dane osobowe będą przetwarzane na podstawie niezbędności do wykonania zadania realizowanego w interesie 

publicznym jakim jest zadanie statutowe WTWK – Partynice tj. organizacja wyścigów konnych oraz na podstawie niezbędności 

do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze tj. dopełnienia obowiązków podatkowych i rachunkowych 

związanych z organizacją wyścigów konnych – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c i e RODO.  

5. Okres przechowywania danych osobowych: 
Będziemy przechowywać dane:  

1) zawarte w dokumentacji wyścigowej – do momentu wygaśnięcia terminów przedawnienia roszczeń związanych  
z udziałem w wyścigach konnych,   

2) zawarte w dokumentacji podatkowej lub księgowej - do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania 
danych wynikających z przepisów szczególnych. 

6. Odbiorcy danych osobowych 
Będziemy przekazywać dane osobowe 

1) podmiotom uprawnionym w związku z organizacją wyścigów konnych  tj. Komisji Technicznej działającej przy 

WTWK-Partynice, Polskiemu Klubowi Wyścigów Konnych w Warszawie,  

2) organom, podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów 

prawa, np. sądom, organom ściągania, lub instytucjom państwowym, gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o 

stosowną podstawę prawną, 

3) podmiotom przetwarzającym, którym ADO zleci czynności przetwarzania danych, 

4) innym uprawnionym odbiorcom danych np. ubezpieczycielom, bankom. 

7.  Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych 

Przysługują następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: 
1) prawo dostępu do danych osobowych, 

2) prawo żądania sprostowania danych osobowych, 

3) prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 

4) prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas danych osobowych, w ustrukturyzowanym, 

powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Można przesłać te 

dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali dane do innego administratora. Jednakże 

zrobimy to tylko, jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe (w zakresie otrzymywania treści promocyjnych i 

informacyjnych związanych z działalnością WTWK Partynice).  

Aby skorzystać z powyższych praw, należy skontaktować się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych (dane 
kontaktowe w punktach 1 i 2 powyżej).  

8. Prawo wniesienia skargi do organu 
Przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
 
 
 


