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Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
Administrator danych osobowych:
1) w zakresie udziału w maratonie: Lang Team Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-792), dalej jako „Lang Team” lub bez rozróżnienia „Administrator”;
2) w zakresie przystąpienia do umowy ubezpieczenia: Vienna Life Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Cybernetyki 7, 02-677 Warszawa), dalej jako „Vienna Life” lub bez
rozróżnienia „Administrator”.
Dane kontaktowe Administratora:
Z Lang Team można skontaktować się poprzez e-mail sekretariat@langteam.com.pl telefonicznie pod numerem +48 22 649 24 91 lub pisemnie na adres siedziby Lang Team. Z Vienna Life można skontaktować się poprzez email iodo@viennalife.pl lub
pisemnie na adres siedziby Vienna Life.
Inspektor ochrony danych:
U Administratora od 25.05.2018 r. zostanie wyznaczony inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem
danych w sposób jak z Administratorem określony powyżej.
Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna:
Pani/Pana dane będą przetwarzane przez Lang Team w celach związanych z uczestnictwem w imprezie kolarskiej, jak również w celach archiwalnych, informacyjnych, dowodowych oraz marketingu i promocji własnych produktów i usług. Przetwarzanie
danych jest niezbędne do zrealizowania imprezy oraz prawnie usprawiedliwionego interesu Lang Team, tj. marketingu bezpośredniego własnych usług i produktów.
Pani/Pana dane będą przetwarzane przez Vienna Life w celach:
– wykonania umowy ubezpieczenia, podstawą prawną przetwarzania jest art. 41 ust. 1 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej oraz zgoda na przetwarzanie danych o stanie zdrowia,
– marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych Vienna Life, w tym poprzez profilowanie oraz w celach analitycznych – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu
Vienna Life; uzasadnionym interesem Vienna Life jest prowadzenie marketingu bezpośredniego swoich usług oraz przetwarzanie danych w celach analitycznych,
– wypełnienia przez Vienna Life obowiązków związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Vienna
Life wynikającego z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
– wypełniania przez Vienna Life obowiązków związanych z raportowaniem FATCA/CRS – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Vienna Life wynikającego z przepisów o wypełnianiu
międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA, oraz przepisów o automatycznej wymianie informacji podatkowych z innymi państwami;
– ewentualnie w celu dochodzenia roszczeń związanych z umową ubezpieczenia na życie – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Vienna Life; uzasadnionym interesem
Vienna Life jest możliwość dochodzenia roszczeń,
– ewentualnie w celu podejmowania czynności w związku z przeciwdziałaniem przestępstwom ubezpieczeniowym – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Vienna Life;
uzasadnionym interesem Vienna Life jest możliwość przeciwdziałania i ściganie przestępstw popełnianych na szkodę zakładu ubezpieczeń,
– reasekuracji ryzyk – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Vienna Life; uzasadnionym interesem Vienna Life jest zmniejszenie ryzyka ubezpieczeniowego związanego
z umową, do której Pani/Pan przystępuje.
Okres przechowywania danych:
Podane dane osobowe będą przechowywane przez Lang Team na czas niezbędny do realizacji imprezy i uprawnień uczestnika wynikających z udziału w imprezie jednakże nie dłuższy niż 5 lat od czasu ich pozyskania. Lang Team zaprzestanie wcześniej
przetwarzać dane wykorzystywane do celów marketingu bezpośredniego, jeżeli zgłosi Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych w tych celach.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Vienna Life do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy ubezpieczenia na życie lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa,
w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy ubezpieczenia, obowiązku przechowywania wynikającego z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, przepisów
o wypełnianiu międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA, oraz przepisów o automatycznej wymianie informacji podatkowych z innymi państwami. Vienna Life przestanie wcześniej przetwarzać dane
wykorzystywane do celów marketingu bezpośredniego, w tym profilowania i celów analitycznych jeżeli zgłosi Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych w tych celach.
Odbiorcy danych:
Pani/Pana dane mogą być przekazywane przez Lang Team podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Lang Team, m.in. dostawcom usług pomiaru czasu, IT, agencjom marketingowym – przy czym takie podmioty będą przetwarzać dane
na podstawie umowy z Lang Team, wyłącznie w zakresie i celu zgodnym z podanym powyżej. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione przez Vienna Life zakładom reasekuracji.
Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane przez Vienna Life do odbiorców znajdujących się w Stanach Zjednoczonych na podstawie decyzji Komisji Europejskiej w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA.
Może Pani/Pan otrzymać kopię danych – proszę skontaktować się w tej sprawie z Vienna Life lub inspektorem ochrony danych.
Prawa osoby, której dane dotyczą:
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
W szczególności przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego oraz profilowania.
W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora
Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.
Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem lub z inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.
Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.
Informacja o wymogu podania danych:
Podanie danych osobowych w związku z uczestnictwem w imprezie kolarskiej jest konieczne do wzięcia udziału w tej imprezie.
Podanie danych osobowych w związku z przystąpieniem do umowy jest konieczne do wykonania umowy ubezpieczenia – bez podania danych osobowych nie jest możliwe przystąpienie do umowy ubezpieczenia.
Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.

