
 

 

PRZETWARZANIE DANYCH 
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

 
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Wspólny Nurt (60-461) 
przy Przasnyskiej 21, zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 
0000827761. Poniżej znajdą Państwo wszelkie niezbędne informacje dotyczące 
przetwarzania Państwa danych osobowych w związku z realizacją zawartej z Państwem 
umowy oraz w celu jej należytego wykonania. 

 

2. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody, na podstawie prawnie 
uzasadnionego interesu Administratora w celu realizacji Pyrcampu, transakcji sprzedaży 
biletów, rejestracji i utworzenia kart meldunkowych uczestników a także kontaktu z 
Państwem w razie takiej potrzeby oraz w celu rozpatrzenia ewentualnych reklamacji czy 
dochodzenia roszczeń. Zakres zbieranych danych to: imię i nazwisko, data urodzenia, numer 
zamówienia, adres e-mail, nr telefonu, płeć, czas planowany czas przyjazdu i wyjazdu. 

 

3. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla zrealizowania 
celów, dla których zostały zebrane oraz pod warunkiem zachowania aktualności 
obowiązujących podstaw prawnych, bądź gdy pojawiła się nowa podstawa, w szczególności 
przepis prawa lub konieczność realizacji roszczeń w postępowaniu sądowym. Oznacza to 
również, że dane osobowe mogą być przechowywane po zrealizowaniu umowy przez okres 
wymagany w odrębnych przepisach, np. do celów podatkowych lub księgowych 

 

4. Podanie danych jest Niepodanie danych uniemożliwia jednak realizację rejestracji 
uczestnika, a tym samym obsługę zamówienia. 

 

5. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane naszym partnerom w celu 
niezbędnym do prawidłowej realizacji umowy. Dotyczy to podmiotów prowadzących dla 
nas obsługę informatyczną czy księgową, firm zajmujących się dochodzeniem roszczeń, 
pośredniczących w zamawianiu usług kurierskich, operatorów pocztowych, firm 
kurierskich, serwisów obsługujących druk czy serwisów obsługujących płatności 
internetowe, oraz usługami Dane osobowe wystawców mogą być przekazane poza obszar 
EOG, do zaufanych partnerów dostarczających usługi internetowe i posiadających 
odpowiednie certyfikaty bezpieczeństwa (Privacy Shield). O takich przypadkach wystawcy 
zostaną odpowiednio poinformowani. 

 

6. Jako Administrator zapewniamy Państwu prawo dostępu do danych, żądania ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Mogą Państwo także 
skorzystać z uprawnienia do złożenia wobec Administratora sprzeciwu wobec 
przetwarzania danych oraz prawa do przenoszenia danych do innego administratora 
danych. W przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody przysługuje Państwu prawo cofnięcia 
zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie co nie wpływa na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

 



 

 

7. Mają Państwo prawo wnieść skargę dotyczącą przetwarzania danych osobowych do 
Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

 

8. Dane osobowe nie będą przekazane do państw trzecich lub organizacji 
międzynarodowych. 

 

9. Administrator nie prowadzi działań zautomatyzowanego przetwarzania danych ani 
profilowania. 

 

10. W sprawach dotyczących danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem e-
mail: hello@pyrcamp.pl 

 
 


