ERANTZUKIZUNA ETA DATUEN TRATAMENDUAREN HELBURUA
Europako Parlamentuko eta 2016ko apirilaren 27 Batzordeko eta Izaera Pertsonaleko Datu-Babeseko Espainako araudiko UE
2016/679 Araudi Orokorrean ezarritakoaren arabera, parte-hartzaile guztiek izen-ematearen formularioa betetzerakoan
emandako datu pertsonalak S.R.D. SPORTMAGIC eta APOLO74, S.L.-ren (hemendik aurrera “Antolatzailea”) ardurapean
dagoen fitxategi batera pasatuko direla jakinarazten dizkie. Fitxategi hau kirol probaren antolakuntzarako, parte-hartzaileen
izen-ematerako, dortsal banaketaren kudeaketarako, lasterkarien aseguruaren kudeaketarako, komunikabideetan egindako
marken argitalpenerako, komunikabideetan parte-hartzaileen argazki eta irudien argitalpenerako, fakturaziorako eta, oro har,
kirol ekitaldien kudeaketa eta antolakuntzarekin erlazionatutako helburuentzako erabiliko da.
Parte-hartzaileen datuak epe mugagabean gordeko dira eta probaren babesleei eman ahal izango dira antolatzaileak berak
edo hirugarren batzuek antolatutako kirol ekitaldiei buruzko informazioa bidaltzeko, hala nola kirol-probaren antolatzaileek edo
babesleek eskainitako produktu edo zerbitzuak eskaintzeko. Bidalketa hauek ohiko bideetatik nahiz posta elektronikoz egin ahal
izango dira, nahi duzunean zure datu pertsonalak deuseztatzeko eskubideari utzi gabe. Informazio hau ez baduzu jaso nahi,
lauki egokia markatuz jakinarazi dezakezu.

ZURE ESKUBIDEAK
Nahi izanez gero, zure datu pertsonalak zuzendu, ezeztatu edota aurkatu ahal izango dituzu zure eskaera ondorengo helbidera
bidaliz NAN-aren fotokopia batekin batera: Aingeru Zaindaria, 15 A 20018. Donostia. Gipuzkoa (Espainia).

BEHARREKO DATU LAGAPENAK
Antolatzaileak izena, deitura, NAN-a, dortsaleko kategoria, proban zehar ateratako argazki eta irudiak eta kirolariek egindako
emaitzak komunikabideetan argitaratu ahal izango ditu. Proba ezberdinetako parte-hartzaileen zerrenda eta datuak izenematea egiten den unetik kontsulta publikokoak izango dira.
Ondorioz zure probako erregistroak antolatzaileak zehazten dituen komunikabideetan -Internet barne- datu hauen
argitalpenerako zure adostasuna adierazten du, erreserbarik gabe, zure oposizio eskubideari kalterik egin gabe.
Proba ezberdinetako sailkapenak mugarik gabe mantenduko dira marken egiaztapenerako eta organizazioaren web-orrian
kontsultatu ahal izango dira, zure indargabetze eskubideari kalterik egin gabe.
Ordainketa kreditu-txartelaren bitartez egingo bazenu, zure datu pertsonalak probako antolatzaileak erabakitako banketxeari
utziko zaizkio kirol probako izen-ematearen ordainketa kudeatzeko asmoz.
Antolatzaileak kirol istripu aseguru bat sinatu du inskribatutako parte-hartzaile guztientzat, beraz ekitaldi honetan parte-hartzeak
zure datu identifikatzaileak probako antolatzaileak erabakitako entitate aseguratzaileari emateari adostasuna adierazten du
probaren igarotzean istripurik egotekotan asistentzia egokia bermatzeko.
Erabiltzaileak hirugarren pertsonen izen-emateari ekin ezkero, bai plataforman bai honen bidez kudeatutako kiroletako
probetan,
aurrez aldetik interesatuen baimena duela bermatzen du hemen jasotako legezko baldintzak onartuz.

DATUEN KALITATEA
Antolatzailea ez da izango inola ere emandako datuen zilegitasunagatik, egiatasunatik eta doitasunatik arduradun. Datu
hauen edozein aldaketa antolatzaileari jakinaraztea zure erantzukizun esklusiboa da.

