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Yamaha — oświadczenie o ochronie prywatności dotyczące zawodów 
bLU cRU Cup  

Yamaha Motor Europe N.V., jej oddziały i podmioty stowarzyszone (nazywane dalej również 
Yamaha, my, nasz) przykładają dużą wagę do Twojej prywatności. Kiedy zarejestrujesz się 
w zawodach bLU cRU Cup (nazywanych dalej również wydarzeniem) i/lub uczestniczysz w 
którymkolwiek z działań w ramach zawodów bLU cRU Cup, staramy się przetwarzać Twoje 
dane osobowe w sposób staranny, bezpieczny i przejrzysty.  

1 Kto przetwarza Twoje dane osobowe na potrzeby projektu bLU cRU 
Cup? 

W kontekście projektu bLU cRU Cup my i nasi europejscy dystrybutorzy, a w 
szczególności nasz dystrybutor działający w Twoim kraju, będziemy przetwarzać 
Twoje dane osobowe wspólnie jako administratorzy danych zgodnie z 
obowiązującymi przepisami o ochronie danych. To oznacza, że wspólnie 
określamy cele i środki przetwarzania danych w odniesieniu do zawodów bLU 
cRU Cup. Krajowy dystrybutor YME w Twoim kraju odpowiada za lokalną 
komunikację i utrzymywanie bezpośredniego kontaktu z Zawodnikami i/lub ich 
Opiekunami Prawnymi. 

W niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności dotyczącym zawodów 
Yamaha bLU cRU Cup informujemy Cię o przetwarzaniu przez nas Twoich danych 
osobowych w kontekście zawodów bLU cRU Cup organizowanych przez firmę 
Yamaha. Skontaktuj się z nami, jeżeli masz jakiekolwiek pytania na ten temat. 
Aby uzyskać informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych w 
kontekście odwiedzania naszej witryny internetowej, np. w celu wypełnienia 
formularza rejestracji na zawody bLU cRU Cup, zapoznaj się również z Polityką 
prywatności dotyczącą naszych wyścigów oraz Polityką dotyczącą plików cookie. 

2 Do kogo ma zastosowanie niniejsze Oświadczenie o ochronie 
prywatności dotyczące zawodów bLU cRU Cup?  

W kontekście naszych zawodów bLU cRU Cup przetwarzamy dane osobowe 
następujących kategorii osób:  

I. Zawodnicy: dzieci w wieku 13–16 lat biorące udział w zawodach YZ125 
bLU cRU Cup. 

Zawodnicy: dzieci w wieku 11–13 lat biorące udział w zawodach YZ85 
bLU cRU Cup. 

Zawodnicy: dzieci w wieku 8–11 lat biorące udział w zawodach YZ65 
bLU cRU Cup. 

Zawodnik musi osiągnąć minimalny wiek w dniu pierwszej weryfikacji technicznej, 
to jest w piątek przed Pucharem. 
Maksymalny wiek kończy się pod koniec roku kalendarzowego, w którym zawodnik 
osiąga wskazany wiek maskymalny. 
 

II. Opiekunowie prawni: rodzice i/lub przedstawiciele prawni zawodnika. 
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III. Inne strony: inne osoby zaangażowane w działania w ramach zawodów bLU 
cRU Cup, w tym osoby kontaktowe innych stron zaangażowanych w 
organizację wydarzenia oraz osoby, które uczestniczą w wydarzeniu. 

3 W jaki sposób pozyskujemy Twoje dane osobowe?  

W kontekście działań w ramach zawodów bLU cRU Cup możemy pozyskiwać 
Twoje dane osobowe z różnych, przedstawionych poniższej źródeł. 

• (Inni) Zawodnicy lub (inni) Opiekunowie Prawni. 

• Partnerzy biznesowi/osoby kontaktowe firmy Yamaha zaangażowani w 
organizację zawodów bLU cRU Cup.  

• Strony trzecie zatrudnione przez firmę Yamaha w związku z organizacją 
zawodów bLU cRU Cup. 

• Inne strony zaangażowane w organizację zawodów bLU cRU Cup. 

• Internet (w tym media społecznościowe) w zakresie dozwolonym przez 
obowiązujące przepisy w zakresie ochrony prywatności. 

• Organy administracji publicznej, np. w przypadku postępowań. 

• Inne strony trzecie w okazjonalnych przypadkach. 

 
4 Dlaczego przetwarzamy Twoje dane osobowe?  

Twoje dane przetwarzamy w następujących celach: 

1. W celach związanych z rejestracją, aby rozpatrzyć i potwierdzić udziału 
Zawodnika w zawodach bLU cRU Cup. 

2. W celach administracyjnych, aby umożliwić Ci 
uczestnictwo/udział/zaangażowanie w organizacji wszelkich działań w 
ramach zawodów bLU cRU Cup. 

3. W celu utrzymania kontaktu z Tobą w sprawie czynności związanych z 
zawodami bLU cRU Cup, do udziału w których zarejestrowano się lub w 
które jest się zaangażowanym. 

4. W celu skontaktowania się z Tobą w sytuacjach awaryjnych (np. wypadku 
motocyklowego).  

5. W celu spełnienia naszych obowiązków wynikających z przepisów prawa. 
 
6. W celu poprawy jakości naszych usług w kontekście działań związanych z 

zawodami bLU cRU Cup.  
 
7. Informowanie o nadchodzących podobnych wydarzeniach.  
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8. Zapobieganie i rozwiązywanie sporów i innych kwestii prawnych. 

9. Monitorowanie/przestrzeganie wymogów i przepisów dotyczących 
wydarzenia oraz obowiązków ustawowych. 

10. Publiczne promowanie zawodów bLU cRU Cup. 

 
W kontekście zawodów bLU cRU Cup nie stosujemy żadnej formy 
automatycznego podejmowania decyzji, w tym profilowania. 

5 Jakie dane osobowe przetwarzamy?  

Jeśli jesteś zaangażowany w zawody bLU cRU Cup, możemy przetwarzać 
następujące informacje o Tobie, w opisanych poniżej celach. 

Kategoria danych osobowych Powiązany cel przetwarzania  
(patrz punkty w sekcji 3) 

 Zawodnicy Opiekunowie  
Prawni 

Inne 
strony 

Imię i nazwisko 1-2, 5-6, 8-
10 

1-9 2-9 

Adres pocztowy (służbowy i/lub 
prywatny) 

1-2, 5-6, 8-
9 

x 2-3, 5-9 

Adres e-mail x 1-3, 5-9 2-3, 5-9 

Numer telefonu komórkowego x 1-6, 8-9 2-6, 8-9 

Nazwa stanowiska i inne dane 
dotyczące pracy 

x x 2-9 

Wiek 1-2, 5-6, 8-
9 

x x 

Rodzaj dokumentu tożsamości x 1-2, 8-9 x 

Obywatelstwo i język ojczysty 1-2, 5-6, 8-
9 

x x 

Numer startowy 1-2, 5-6, 8-
9 

x x 

Rozmiar kombinezonu/akcesoriów 
motocyklowych 

1-2, 5-6, 8-
9 

x x 

Informacje na temat tego, czy 
Zawodnik posiada pełną licencję w 
swojej narodowej federacji i startuje 

1-2, 5-6, 8-
9 

x x 
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na Yamaha YZ w mistrzostwach w 
kraju europejskim 

Wyniki Zawodnika podczas 
wydarzenia 

1-2, 5-6, 8-
10 

x x 

Informacje o Opiekunie Prawnym 
Zawodnika 

1-2, 5-6, 8-
9 

x x 

Informacje o Zawodniku pod opieką 
Opiekuna Prawnego 

x 1-9 x 

Inne informacje przekazane przez 
osobę, której dane dotyczą, w ramach 
komunikacji z firmą Yamaha 

1-2, 5-6, 8-
9 

1-9 2-9 

 
6 Podstawa prawna wykorzystania danych osobowych 

Przetwarzamy Twoje dane osobowe tylko wówczas, gdy pozwalają na to 
podstawy prawne przetwarzania. W kontekście zawodów bLU cRU Cup 
przetwarzamy dane osobowe o oparciu o następujące podstawy prawne: 

• Wykonanie umowy. Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, 
której jesteś stroną, lub do podjęcia na Twoje żądanie kroków przed 
zawarciem umowy. Podstawa ta może dotyczyć przetwarzania danych 
osobowych przez zatrudnionego przez nas wykonawcę oraz dopuszczenia 
Zawodników do udziału w zawodach. 

• Uzasadnione interesy. Przetwarzanie jest konieczne do wspomnianych 
wyżej celów związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych lub 
ze względu na inne uzasadnione interesy realizowane przez nas lub przez 
osoby trzecie, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec 
tych interesów mają Twoje interesy dotyczące prywatności. Ta podstawa 
odnosi się do naszej analizy wyników Zawodników podczas wydarzenia. 

• Zgoda. Wyrażona została zgoda na przetwarzanie przez nas Twoich 
danych osobowych w jednym lub kilku konkretnych celach. Ta podstawa 
dotyczy czynności przetwarzania, na które uzyskaliśmy zgodę w 
Formularzu Rejestracji na zawody bLU cRU Cup.  

• Obowiązek prawny. Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia 
ciążącego na nas obowiązku prawnego. Ta podstawa może mieć 
zastosowanie, jeżeli jesteśmy zobowiązani do współpracy przy 
postępowaniu prowadzonym przez właściwy organ nadzorczy. 

• Żywotne interesy. Przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych 
interesów Twoich lub innych osób. Ta podstawa może mieć zastosowanie 
na przykład w przypadku, gdy musimy przetwarzać pewne dane osobowe 
Zawodnika w razie wypadku i jeżeli nie możemy powoływać się na jedną z 
pozostałych podstaw wymienionych powyżej. 

 
Jeśli pojawi się obowiązek podania danych osobowych, poinformujemy Cię o tym 
oddzielnie, gdyby nie było to oczywiste. Dotyczy to również sytuacji, gdy podanie 
pewnych informacji jest wymogiem umownym lub ustawowym lub jest 
niezbędne do zawarcia umowy. 
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7 Jak długo przechowujemy Twoje dane?  

7.1 Nie będziemy przechowywać Twoich danych osobowych dłużej niż jest to 
niezbędne w związku z celami, dla których dane te są przetwarzane w kontekście 
zawodów bLU cRU Cup. Oznacza to, że będziemy przechowywać Twoje dane 
osobowe do 31 grudnia 2020 r., chyba że będziemy ich potrzebować dłużej w 
celu spełnienia wymogów prawnych lub do ustalenia, dochodzenia lub obrony 
roszczeń. 

7.2 Usuniemy Twoje dane osobowe wcześniej, jeśli przetwarzamy je na podstawie 
Twojej zgody, a Ty wycofasz swoją zgodę.    

8 Kto będzie miał dostęp do Twoich danych osobowych?  

Twoje dane będą przetwarzane przez osoby pracujące dla lub w imieniu firmy 
Yamaha lub inne strony zaangażowane w organizację i/lub przeprowadzenie 
zawodów bLU cRU Cup. Dostęp do Twoich danych osobowych będą miały Tylko 
upoważnione osoby, którym dane te są niezbędne, oraz w celach opisanych 
powyżej. Jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy, zawarliśmy z tymi 
stronami umowy o przetwarzaniu danych lub innego rodzaju umowy o ochronie 
danych.  

9 W jaki sposób przekazujemy Twoje dane osobowe poza EOG?  

Możemy przekazywać Twoje dane osobowe do krajów spoza Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego (EOG). W przypadkach, w których jest to wymagane 
przez obowiązujące przepisy, stosujemy odpowiednie zabezpieczenia w celu 
uzasadnienia przekazania Twoich danych osobowych do kraju znajdującego się 
poza EOG, jeśli kraj ten nie zapewnia odpowiedniego poziomu ochrony danych 
zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych, takiego jak zawarcie 
ze stroną standardowych klauzul umownych, zatwierdzonych przez Komisję 
Europejską. Możesz się z nami skontaktować, jeśli chcesz uzyskać więcej 
informacji na temat środków, jakie stosujemy w celu zabezpieczenia takiego 
przekazywania Twoich danych osobowych. 

10 W jaki sposób chronimy Twoje dane osobowe?  

Zobowiązujemy się do zapewnienia bezpieczeństwa Twoich danych osobowych. 
Aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi lub ujawnieniu danych, stosujemy 
odpowiednie środki fizyczne, techniczne i organizacyjne w celu ochrony 
gromadzonych i przetwarzanych przez nas danych dotyczących Ciebie. 

10.1 Na przykład stosujemy następujące środki: 

Stosowane przez nas techniczne środki bezpieczeństwa: 
• Identyfikacja i uwierzytelnianie. 
• Kontrola dostępu (zabezpieczenia logiczne i fizyczne oraz zabezpieczenia 

sprzętu, np. sejfy, pracownicy ochrony, zapora, segmentacja sieci). 
• Rejestracja dostępu (kontrola techniczna autoryzacji (ograniczona do 

niezbędnego zakresu) i przechowywanie plików dziennika). 
• Wdrożenie środków ochrony przed nielegalnym oprogramowaniem 

(skanery antywirusowe, systemy wykrywania nieautoryzowanego dostępu, 
zabezpieczenia punktów końcowych, aktualizowanie oprogramowania). 
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• Stosowanie szyfrowania ruchu w sieci i danych. 
• Zarządzanie technicznymi lukami w zabezpieczeniach (zarządzanie 

poprawkami). 
• Tworzenie kopii zapasowych w celu zapewnienia dostępności danych 

osobowych. 
• Automatyczne usuwanie nieaktualnych danych. 
• Wykonywanie mniejszej liczby czynności związanych z przetwarzaniem 

danych na serwerach firmowych, a większej na sprzęcie użytkowników 
końcowych. 

 
Stosowane przez nas organizacyjne środki bezpieczeństwa: 
• Zarządzanie kontrolą dostępu (przydzielenie odpowiedzialności za 

bezpieczeństwo informacji). 
• Promowanie podnoszenia świadomości na temat bezpieczeństwa wśród 

nowych i istniejących pracowników. 
• Ustanowienie procedur okresowego testowania, oceny i analizy środków 

bezpieczeństwa. 
• Regularne sprawdzanie plików dziennika. 
• Opracowanie protokołu postępowania w przypadku naruszenia ochrony 

danych i incydentów związanych z bezpieczeństwem. 
• Zawarcie klauzul poufności i umów o przetwarzaniu danych. 
• Ocena, czy możliwe jest osiągnięcie tych samych celów przy mniejszej 

ilości danych osobowych. 
• Ograniczenie dostępu do danych osobowych do mniejszej liczby osób w 

organizacji. 
• Zdefiniowanie procesu decyzyjnego i podstawowych założeń dla każdego 

przetwarzania. 

 
10.2 Niezależnie od powyższego, należy pamiętać, że komunikacja przez Internet, w 

tym za pośrednictwem poczty elektronicznej, nie zawsze jest bezpieczna. Firma 
Yamaha nie ponosi odpowiedzialności za nieuprawniony dostęp lub utratę danych 
osobowych, które są poza jej kontrolą. 

11 W jaki sposób możesz uzyskać dostęp do swoich danych i je 
zaktualizować?  

Jako osoba, której dane dotyczą, masz następujące prawa dotyczące 
przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych (zależnie od zakresu ich 
zastosowania): 

• Prawo dostępu do danych osobowych. 
• Prawo do sprostowania nieprawidłowych lub niekompletnych danych 

osobowych. 
• Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność 

z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 
cofnięciem. 

• Prawo do usunięcia danych osobowych. 
• Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas Twoich 

danych osobowych. 
• Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych. 
• Prawo do przenoszenia danych osobowych. 
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W związku z powyższymi prawami lub innymi kwestiami dotyczącymi ochrony 
danych możesz skontaktować się z nami, korzystając z podanych poniżej 
informacji kontaktowych. Wszelkie wnioski rozpatrujemy z należytą starannością 
i zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych.   

Jeśli mimo to uważasz, że nie rozpatrzyliśmy Twojego wniosku w sposób 
zadowalający, lub jeśli chcesz zgłosić skargę, skontaktuj się z naszym 
inspektorem ochrony danych (dpo@yamaha-motor.nl). Masz również prawo do 
wniesienia skargi do organu ochrony danych. Listę krajowych organów ochrony 
danych w UE można znaleźć tutaj. 

12 Nasze dane kontaktowe 

W przypadku pytań lub wniosków dotyczących przetwarzania danych 
osobowych możesz skontaktować się z nami, korzystając z poniższych 
informacji kontaktowych. Możesz skontaktować się z nami we własnym języku 
ojczystym, jeśli jest to jeden z języków urzędowych UE. 
 
Yamaha Motor Europe N.V., Koolhovenlaan 101 - 1119NC Schiphol-Rijk - 
Holandia 
Privacy@yamaha-motor.eu   
 
Możesz również skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych pod 

adresem: dpo@yamaha-motor.nl.  

 


