Dane osobowe
Administratorem danych osobowych osób korzystających z Formularza zapisów jest Amer
Sports Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Opolska 110, 31-323 Kraków, wpisana do
rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000233011; NIP
5262855343
Przetwarzanie danych osobowych osób korzystających z Formularza zapisów będzie się
odbywało dla celów związanych z organizacją i przebiegiem rekrutacji na : trenera lub
zawodnika marki Wilson, w okresie niezbędnym do wykonania obowiązków wynikających z
trawającej rekrutacji. Osoby wypełniające formularz podają swoje dane osobowe, a w
szczególności: imię, nazwisko, adres mailowy, numer kontaktowy, wiek, miejscowość
zamieszkania, informacje o posiadanych profilach w mediach spolecznościowych, płeć,
informację o przynależności do klubu tenisowego, informację o osiągnięciach sportowych na
zasadzie dobrowolności i przez cały czas trwania rekrutacji mają prawo dostępu do nich i ich
zmiany, jak również żądania ich usunięcia lub sprostowania a także wniesienia sprzeciwu i
przenoszenia danych.
Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne dla celu uczestnictwa
w rekrutacji. Odbiorcą danych osobowych będą procesorzy wykonujący powierzone usługi na
rzecz administratora konieczne do realizacji procesu przeprowadzenia rekrutacji. Dane mogą
być przekazywane innym spółkom z grupy kapitałowej Amer Sports, bowiem Amer Sports
Poland sp. z o.o. w Krakowie jest częścią tej grupy kapitałowej ale jedynie w celu realizacji
rekrutacji. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu. Dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji rekrutacji oraz okres
potencjalnego przedawnienia roszczeń powiększonego o rok w celem zabezpieczenia
istotnych danych na wypadek rozpoczęcia realizacji roszczeń w ostatnim dniu okresu
przedawnienia. Każdy ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego w zakresie ochrony
danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
Aby wykonać Zgłoszenie za pośrednictwem Formularza zapisów należy zaznaczyć
odpowiednie zgody, oznaczające zapoznanie się z polityką prywatności oraz polityką
przetwarzania danych osobowych.
Administratorem danych osobowych zamieszonych w formularzu jest AMER SPORTS OYJ,
Konepajankuja 6, 00511 Helsinki, Finland, phone +358 20 712 2500 (AMER SPORTS
CORPORATION). Oznacza to, że Amer Sports Corporation będzie mógł wysyłać informacje
przebiegu rekrutacji - Pamiętaj w każdej chwili przysługuje Ci prawo do wycofania zgody na
przetwarzanie Twoich danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.
Zawsze też możesz cofnąć zgodę na otrzymywanie informacji mailowych drogą
elektroniczną. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne aby wziąć udział
w rekrutacji. Administratorem danych osobowych jest Amer Sports Corporation
Konepajankuja 6 00511 Helsinki Finlandia.
Masz prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich
przetwarzania a także sprzeciwu wobec przetwarzania. Istotne dla Ciebie informacje
dotyczące danych osobowych i rozporządzenia RODO są Polityce Prywatności dostępnych na
stronie www.wilsonpolska.pl

