REGULAMIN
CZYSTE MIASTO GDAŃSK
– Biegi Dzieci i Młodzieży
21.09.2019

I. SZTAB ORGANIZACYJNY:
1. Organizator główny: Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o., 80-180 Gdańsk, ul. Jabłoniowa 55,
2. Realizator: The North Event, 81-185 Gdynia, ul. Porębskiego 7B/6,
II. CELE:
1. Propagowanie idei Czystego Miasta Gdańska z naciskiem na dbałość o publiczne tereny
rekreacyjne i sportowe.
2. Popularyzacja i rozpowszechnianie biegania jako najprostszej formy aktywności ruchowej.
3. Promocja działalności prośrodowiskowej Organizatora.
4. Promocja Miasta Gdańska.
III. TERMIN
1. 21.09.2019 - miejsce startu i mety Biegu: teren przy Szkole Podstawowej numer 12 w Gdańsku,
ul. Człuchowska 6, 80-180 Gdańsk.
IV. DYSTANSE I KATEGORIE WIEKOWE
1. O przynależności do danej kategorii wiekowej decyduje ROK URODZENIA. Zawodnicy, którzy

wystartują w złej kategorii wiekowej nie zostaną ujęci w klasyfikacji. Dystanse podane są
orientacyjnie.
ok. 100 m – Bieg MAJTKA – Maluch z Rodzicem – bez rywalizacji
ok. 100 m – Bieg Sorterka niebieski – do 4 lat (rocznik 2015)
ok. 300 m – Bieg Sorterka żółty – 5 lat (rocznik 2014)
ok. 300 m – Bieg Sorterka zielony – 6 lat (rocznik 2013)
ok. 420 m – Bieg Młodszego Sortera niebieski – 7 lat (rocznik 2012)
ok. 420 m – Bieg Młodszego Sortera żółty – 8 lat (rocznik 2011)
ok. 420 m – Bieg Młodszego Sortera zielony – 9 lat (rocznik 2010)

ok. 420 m – Bieg Starszego Sortera niebieski– 10 lat (rocznik 2009)
ok. 420 m – Bieg Starszego Sortera żółty – 11 lat (rocznik 2008)
ok. 840 m – Bieg Starszego Sortera zielony – 12-13 lat (rocznik 2007-2006)
ok. 840 m – Bieg Super Sortera – 14-15 lat (rocznik 2005-2004)
2. W kategorii specjalnej – Maluch z Rodzicem oraz kategorii do lat 4 zawodnicy muszą wystartować
z rodzicami. W kategorii do lat 5 zawodnikowi może towarzyszyć opiekun. W pozostałych kategoriach
zawodnik musi wystartować SAMODZIELNIE – bez pomocy i obecności na trasie
rodzica/opiekuna/rodzeństwa/kolegów – niesamodzielność wiąże się z dyskwalifikacją.
V. PROGRAM ZAWODÓW
8:00 – otwarcie biura zawodów
10:00 – Bieg MAJTKA – Maluch z Rodzicem
10:05 – Bieg Sorterka niebieski – do 4 lat
10:20 – Bieg Sorterka żółty – 5 lat
10:35 – Bieg Sorterka zielony – 6 lat
10:50 – Bieg Młodszego Sortera niebieski – 7 lat
11:05 – Bieg Młodszego Sortera żółty – 8 lat
11:20 – Bieg Młodszego Sortera zielony – 9 lat
11:35 – Bieg Starszego Sortera niebieski – 10 lat
11:50 – Bieg Starszego Sortera żółty – 11 lat
12:05 – Bieg Starszego Sortera zielony – 12-13 lat
12:20 – Bieg Super Sortera – 14-15 lat
Biegi będą odbywały się z podziałem na dziewczęta i chłopców.
VI. KATEGORIA MALUCH Z RODZICEM
Kategoria specjalna Maluch z rodzicem dedykowana jest dzieciom wymagającym wsparcia
rodzica/opiekuna i ma charakter rekreacyjny, gdzie nie przewiduje się nagród za zajęte miejsca, a jedynie
pamiątkowy numer i medal dla dziecka za uczestnictwo.
VII. WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Warunkiem dopuszczenia Zawodnika, który nie ukończył 18 lat, do uczestnictwa w Biegu jest złożenie
podpisanego przez rodziców lub opiekunów prawnych pisemnego oświadczenia, że jest ono zdolne
do uczestnictwa w Biegu, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Ww. oświadczenie
dostarcza się przy odbiorze pakietu startowego.
2. Biuro Biegu będzie się mieścić w oznakowanym namiocie.
3. Biuro Biegu będzie czynne w następujących dniach i godzinach: 21 września 2019 (sobota) w
godzinach 8.00 – do 15 minut przed wyznaczoną godziną startu danej kategorii wiekowej.
4. Podstawą odbioru pakietu startowego wraz z numerem startowym jest okazanie przez Uczestnika w
Biurze Biegu dokumentu tożsamości.
5. Zabrania się wnoszenia na trasę imprezy przedmiotów, które mogą być niebezpieczne dla innych
Zawodników.
6. Na teren całej imprezy zabrania się wnoszenia środków odurzających, dopingowych, nielegalnych
substancji oraz napojów alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju.

7. Zawodnikom oraz innym osobom znajdującym się na terenie imprezy, w tym w szczególności na
trasach biegów, zabrania się zażywania i posiadania wspomnianych wyżej środków i substancji
zarówno przed, jak i w trakcie trwania imprezy.
8. Warunkiem udziału w Biegu jest:
a) Wypełnienie formularza on-line, lub w biurze zawodów.
b) Zaakceptowanie niniejszego Regulaminu.
c) Udział w Biegu na własną odpowiedzialność z pełną świadomością niebezpieczeństw
i ryzyka wynikającego z charakteru tego wydarzenia, które mogą polegać m.in. na ryzyku
utraty zdrowia i życia. Dopuszcza się do startu w Biegu wyłącznie uczestników
posiadających dobry stan zdrowia, nieposiadających przeciwwskazań medycznych.
d) Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, w tym na zamieszczanie tych
danych w przekazach telewizyjnych, radiowych, internetowych i w formie drukowanej
oraz na przesyłanie przez Organizatorów na adres mailowy zawodników informacji
i ankiet dotyczących Biegu.
e) Wyrażenie zgody na nieodpłatne wykorzystanie utrwalonego w formie fotografii lub
zapisu wideo wizerunku. Zawodnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji na
wykorzystanie utrwalonego wizerunku na wszystkich polach eksploatacji, w tym w
szczególności:
• Utrwalanie i zwielokrotnienie jakąkolwiek znaną techniką oraz
rozpowszechnianie
w
dowolnej
formie.
Wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej.
• Zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku.
• Publicznego wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia oraz nadawania
i reemitowania, a także publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy
mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
• Zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych, plakatach
i bilbordach.
• Emisja w przekazach telewizyjnych i radiowych.
9. Uczestnicy mają obowiązek przestrzegania porządku publicznego, poleceń służb porządkowych
oraz poszanowania pozostałych Zawodników.
10. Organizator ma prawo usunąć z terenu Biegu osoby, które zakłócają porządek publiczny,
przebieg Biegu lub zachowują się niezgodnie z niniejszym Regulaminem.
11. Na trasie Biegu mogą przebywać jedynie Zawodnicy, obsługa Biegu oraz pojazdy posiadające
przepustkę (indentyfikator) Organizatora.
12. Organizator zabrania Zawodnikom dokonywania wymiany/odsprzedaży chipów bądź numerów
startowych między Zawodnikami pod rygorem dyskwalifikacji.
13. Zawodników Biegu obowiązuje niniejszy Regulamin.

VIII. LIMIT
1. 68 osoby w każdej kategorii wiekowej 11x68=748.
IX. PRZEBIERALNIE I DEPOZYT

1. Przebieralnie dla Zawodników Biegu znajdować się będą w oznakowanych miejscach przy Biurze
Biegu.
2. Zawodnicy oddają do depozytu rzeczy zapakowane w worki, oznaczone numerem startowym.
Worki dostarcza Organizator wraz z pakietem startowym.
3. Wydawanie worków z depozytu odbywać się będzie za okazaniem numeru startowego.
4. W przypadku zagubienia numeru startowego, rzeczy pozostawione w depozycie zostaną wydane
za okazaniem dowodu osobistego, po odebraniu wszystkich pozostałych worków z rzeczami
pozostawionymi przez innych Zawodników.
5. Zagubienie numeru startowego przez Zawodnika zwalnia Organizatora od odpowiedzialności za
pobrany, oznaczony tym samym numerem worek na depozyt przez inną osobę.
6. Za rzeczy wartościowe pozostawione w przebieralni oraz depozycie Organizator nie ponosi
odpowiedzialności.
7. Depozyt czynny będzie od godziny 10:00 do godziny 15:30

X. REJESTRACJA I OPŁATY
1. Zgłoszenia przyjmowane są drogą elektroniczną, przez formularz dostępny na stronie:
www.elektronicznezapisy.pl i zamykane zostaną w środę 18.09.2019r. o 23:59 lub po
wcześniejszym osiągnięciu limitu – 68 osoby w każdej kategorii wiekowej.
2. Opłat startowych nie pobiera się.
3. Istnieje możliwość dopisania się do listy startowej w biurze zawodów, o ile limit na daną kategorię
wiekową (68 osób) nie został osiągnięty podczas zapisów on-line.

XI. NAGRODY
1. Każdy zawodnik na linii mety otrzyma pamiątkowy medal okolicznościowy.
2. Pierwsze trzy osoby w każdej kategorii wiekowej – z podziałem na dziewczęta i chłopców otrzymają
pamiątkowe puchary. Nie dotyczy biegu „Maluch z rodzicem”.
3. Wśród wszystkich zawodników zostaną rozlosowane nagrody specjalne. O przyznaniu nagrody nie
decyduje wybór zawodnika ani miejsce.
XII. TRASA
1. Trasa będzie wyraźnie oznakowana, aby ułatwić poruszanie się po niej, dopuszczalny jest każdy
sposób oznakowania, zwłaszcza taśma techniczna.
2. Długość trasy liczona jest po najkrótszej linii jaką może pokonać zawodnik.
3. Dopuszcza się możliwość niedużego błędu w pomiarze.
4. Start i meta oznaczone będą bramami/bramą startową.
5. Zabrania się umyślnego niszczenia oznakowania trasy zawodów mogącego dezorientować
zawodników i narażać ich na ryzyko zbłądzenia i utraty zdrowia.
6. Trasa zawodów zabezpieczona będzie przez służbę porządkową organizatora oraz ratowników
medycznych. W przypadku wymagających udzielenia pierwszej pomocy uczestników zawodów,
będzie ona udzielona niezwłocznie przez ratowników z uwzględnieniem warunków terenowych, a
w szczególności dostępności miejsca zdarzenia i możliwości dotarcia pojazdu ratowniczego.

7.

Zawodnik będący świadkiem niebezpiecznej kolizji, wymagającej interwencji medycznej
zobowiązany jest do bezzwłocznego poinformowania o tym fakcie Organizatora osobiście lub
dzwoniąc pod numer alarmowy Organizatora, a w przypadku niemożliwości skontaktowania się
z Organizatorem dzwoniąc pod numer alarmowy 112.
8. Na trasie mogą zostać zlokalizowane punkty kontrolne. Ominięcie punktu kontrolnego będzie
karane dyskwalifikacją.
9. Zawodnicy podczas zawodów zobowiązani są odnoszenia się z należytym szacunkiem do sędziów,
organizatorów i innych pracowników. Nie mogą używać wulgarnych słów ani zachowywać się w
sposób niesportowy.
10. Zawodnicy powinni szanować zieleń i nie zanieczyszczać terenu na trasie zawodów i w jej
sąsiedztwie.
11. Uczestnicy imprezy zobowiązują się do przestrzegania wszelkich norm związanych z ochroną
przyrody, ekologią, porządkiem.
XIII. KLASYFIKACJA SZKÓŁ
1. Podczas Biegu dla dzieci będzie prowadzona klasyfikacja placówek oświatowych (szkoły,
przedszkola).
2. Aby zdobyć punkty dla swojej placówki Uczestnik musi w formularzu zgłoszeniowym, w miejscu
„klub/szkoła” wpisać jednolity zapis dla swojej placówki (przykład: SP 321 Gdańsk).
3. Każdy Uczestnik może zdobyć jeden punkt dla placówki, którą reprezentuje. Zwycięża placówka,
która zdobędzie największą liczbę punktów. Wyniki klasyfikacji placówek zostaną ogłoszone
najpóźniej 3 dni po zakończeniu Biegu dla dzieci na stronie internetowej organizatora.
4. Warunkiem przyznania punktu jest ukończenie biegu przez zgłoszonego uczestnika.
5. Placówki zajmujące pierwsze 3 miejsca otrzymają nagrody finansowe od Organizatora (I miejsce
1000 zł, II miejsce 800, III 500 zł), informacja na temat nagród oraz terminie ich przekazania zostanie
opublikowana
na
stronie
internetowej
Organizatora.
6. Uzupełnij wszystkie pola PLACÓWKI (typ, numer i miasto), jeśli brakuje nazwy Twojej placówki,
dodamy ją, napisz na: biuro@thenorthevent.pl
XIV. BEZPIECZEŃSTWO
1. Nad bezpieczeństwem zawodników czuwa służba medyczna i wykwalifikowana służba
techniczna.
2. Organizator zapewnia bezpieczeństwo na trasie i zamknięcie ruchu kołowego na odcinku
zawodów.
3. Na polecenie służb medycznych zawodnik musi niezwłocznie zejść z trasy.
XV. ZASADY FAIR-PLAY
1. Wolniejszy zawodnik powinien ustąpić szybszemu na trasie.
2. Zawodnik musi zachować szczególną uwagę, gdy trasa jest trudna technicznie.
3. Podczas sprintu finiszowego zawodnik musi utrzymywać się na swoim torze biegu.

XVI. DYSKWALIFIKACJA

1. Dyskwalifikacja skutkuje niehonorowaniem wyniku w żadnej z klasyfikacji, łącznie z klasyfikacją szkół.
Zawodnik otrzymuje dyskwalifikacje za:
• udział w innej kategorii wiekowej niż wskazuje na to rok urodzenia,
• pojawienie się rodzica/opiekuna/innych na trasie biegów (oprócz kat. Maluch z rodzicem, i
kategorii do lat 4 i 5 lat),
• niesportowe zachowanie zawodnika bądź jego rodzica/opiekuna.
XVII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Administratorem danych osobowych jest Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. z siedzibą przy ul.
Jabłoniowej 55 w Gdańsku (kod pocztowy: 80-180), tel.: (58) 326 01 00, adres e-mail:
zut@zut.com.pl
Link
do
polityki
prywatności:
http://bip.zut.com.pl/zu/ochrona-danychosobowyc/8371,INFORMACJA-O-PRZETWARZANIU-DANYCH-OSOBOWYCH.html
2. Dane osobowe uczestników wydarzenia będą przetwarzane w celach, zakresie i przez okres
niezbędny dla organizacji, przeprowadzenia i promocji niniejszej imprezy.
3. Podstawę przetwarzania danych osobowych uczestników stanowi art. 23 ust. 1 pkt 3 UODO oraz
art. 6 ust. 1 lit b) RODO – realizacja umowy (akceptacja Regulaminu i zgłoszenie udziału w
wydarzeniu stanowi zawarcie umowy) oraz art. 23 ust. 1 pkt 1 UODO i art. 6 ust. 1 lit. a) RODO
– dobrowolna, jednoznaczna, świadoma i konkretna zgoda osoby, której dane dotyczą.
4. Uczestnikom przysługują prawa do: a) dostępu do danych, b) sprostowania danych, c)
usunięcia danych, d) ograniczenia przetwarzania danych, e) cofnięcia wyrażonej zgody na
przetwarzanie danych w postaci wizerunku w dowolnym momencie, co uniemożliwi jednak
udział w niniejszej imprezie.
5. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz
ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w niniejszej imprezie.

XVIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Zawody odbędą się bez względu na pogodę,
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione podczas imprezy i za szkody
wyrządzone przez uczestników,
3. W depozycie nie można pozostawiać rzeczy wartościowych,
4. Uczestnicy imprezy zobowiązani są do posiadania ubezpieczenia NNW we własnym zakresie,
5. Uczestnicy imprezy przyjmują do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym
i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała
i urazów fizycznych.
6. Zawodnik, który odebrał numer startowy zgadza się na powyżej przedstawiony regulamin,
rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w imprezie i
dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko startując w biegu wyłącznie na własną
odpowiedzialność,
7. Zabrania się wnoszenia na trasę biegu przedmiotów niebezpiecznych dla innych uczestników,
środków odurzających, dopingujących, nielegalnych substancji oraz napojów alkoholowych

jakiegokolwiek rodzaju. Uczestnikom imprezy zabrania się posiadania oraz używania
wspomnianych wcześniej środków i substancji zarówno przed, jak i w trakcie biegu. Organizator
zastrzega sobie prawo do odmowy dopuszczenia do udziału w biegu osób, u których zostanie
stwierdzone spożycie lub posiadanie jakichkolwiek wymienionych wyżej substancji i napojów.
8. Ostateczna klasyfikacja opublikowana zostanie po akceptacji przez sędziego głównego,
9. Ewentualne protesty do wyników można zgłaszać maksymalnie do 7 dni od publikacji ich na
stronie elektronicznezapisy.pl.
10. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów, w sprawach nie ujętych w
regulaminie rozstrzyga organizator.

Kontakt: biuro@thenorthevent.pl lub pod nr tel. (58) 688 88 51 (w godz. 9-16)
FB: facebook.com/TheNorthEvent

Załącznik nr 1
ZGODA RODZICÓW / OPIEKUNÓW PRAWNYCH
Wyrażamy zgodę na udział naszego dziecka/podopiecznego:

...................................................................................................................
(imię i nazwisko dziecka /podopiecznego);
w Rodzinnym Biegu „Czyste Miasto Gdańsk”, który odbędzie się w dniu 21.09.2019 r., organizowanego
przez: Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o., 80-180 Gdańsk, ul. Jabłoniowa 55.
Akceptuję wszystkie poniższe klauzule.
* Jako przedstawiciel ustawowy (rodzic lub opiekun prawny) wyżej wymienionego dziecka, oświadczam, że jest
ono zdolne do udziału w zawodach i brak jest jakichkolwiek przeciwskazań do jego udziału. Ponadto
potwierdzam, że zapoznałem się z regulaminem zawodów i akceptuję jego warunki, a także zobowiązuję
dziecko do jego przestrzegania. Potwierdzam, że dziecko jest ubezpieczone od następstw nieszczęśliwych
wypadków.
* W związku z uczestnictwem mojego dziecka w zawodach, wyrażam zgodę na opublikowanie danych dziecka
na listach wyników (w zakresie czasu, miejsca, imienia i nazwiska oraz kategorii) lub ich ogłoszenie w trakcie
zawodów, w tym w trakcie dekoracji zwycięzców - ponieważ jest to niezbędne do prawidłowego
przeprowadzenia zawodów, w związku z ich sortowym charakterem.
Chcę otrzymywać ciekawe informacje, w tym informacje o nadchodzących wydarzeniach, podobnych
imprezach sportowych i zawodach, relacje z imprez, zdjęcia i inne treści marketingowe od Zakład Utylizacji w
Gdańsku Sp. Z o.o. drogą elektroniczną, na podane przeze mnie adres e-mail i numer telefonu.
Chcę mieć pamiątki z zawodów i zgadzam się na utrwalanie wizerunku dziecka podczas imprezy przez Zakład
Utylizacji w Gdańsku oraz jego umieszczenie w środkach komunikacji elektronicznej (w tym w relacjach z
imprezy) w związku z promocją zawodów lub podobnych wydarzeń. Wiem, że niezależnie od powyższej zgody,
wizerunek może być rozpowszechniany na zasadach określonych w przepisach prawa, w szczególności jako
nieistotny szczegół całości.

Załącznik nr 2
UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU PAKIETU STARTOWEGO
………..………………………….

Miejscowość, data
Imię i nazwisko uczestnika:
…………………………………………..
Adres e-mail uczestnika:
…………………………………………..

Upoważnienie do odbioru pakietu startowego

Upoważniam niniejszym (imię i nazwisko osoby upoważnianej

),

legitymującą/legitymującego się dokumentem potwierdzającym tożsamość nr (numer dokumentu
tożsamości:

) do odbioru w moim imieniu przysługującego mi pakietu startowego na

zawody o nazwie: Bieg Czyste Miasto Gdańsk. Upoważniam także ww. osobę do złożenia u organizatora
ww. zawodów wypełnionej przeze mnie karty zgłoszeniowej.
Niniejsze upoważnienie jest czynnością o osobistym charakterze o którym mowa w art. 2 ust. 2 lit. c
RODO (rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

……………………………………..
Podpis uczestnika

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UCZESTNIKÓW IMPREZY

1. Realizatorem imprezy RODZINNY BIEG „CZYSTE MIASTO GDAŃSK” jest North Event Krzysztof
Walczak z siedzibą w Gdyni.

2. Uczestnikiem Imprezy jest każda osoba fizyczna, która bierze udział w Imprezie (dalej jako
„Uczestnik”).
3. Istnieje możliwość, iż przebieg Imprezy, w tym wizerunek osób w niej uczestniczących, będzie
utrwalany za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
4. Biorąc udział w Imprezie Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie, w tym rozpowszechnianie
przez Organizatora i Realizatora imprezy jego danych osobowych w postaci imienia i nazwiska,
miejscowości zamieszkania oraz roku urodzenia a także wizerunku utrwalonego w trakcie
Imprezy za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, poprzez jego publikację w całości
lub we fragmentach na portalach społecznościowych i stronach internetowych oraz
podmiotów z nim współdziałających w zakresie realizacji celów, jak również w publikacjach,
prezentacjach, materiałach filmowych, oraz innego rodzaju materiałach informacyjnych (także
w wersji drukowanej i elektronicznej) rozpowszechnianych dla celów dokumentacyjnych,
sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych.
5. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016 r.), dalej jako „RODO”, informuję, że:
• administratorem danych osobowych Uczestników jest Zakład Utylizacyjny sp. z o.o. w Gdańsku
80-180, ul. Jabłoniowa 55, NIP 583-000-20-19;
• dane osobowe Uczestników będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj.
odrębnej zgody, o której mowa w pkt. 4 powyżej;
• odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych
na podstawie odrębnych przepisów prawa, upoważnieni pracownicy/współpracownicy
Administratora, dostawcy usług technicznych i organizacyjnych, oraz podmioty, którym
Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych – z zachowaniem wszelkich
gwarancji zapewniających bezpieczeństwo przekazywanych danych;
• dane osobowe Uczestników w nie będą przekazywane do państw trzecich (spoza
Europejskiego Obszaru Gospodarczego);
• dane osobowe Uczestników przechowywane będą do momentu odwołania zgody;
• Uczestnicy posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia
sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
• Uczestnikom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu
Ochrony Danych
• Osobowych w przypadku, gdy przy przetwarzaniu danych osobowych Administrator narusza
przepisy dotyczące ochrony danych osobowych;
6. wobec Uczestników nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez udziału
człowieka), w tym ich dane nie będą podlegały profilowaniu.
Uczestnik rejestrując się na wydarzenia wyraża zgodę również na przetwarzanie danych przez
Administratora i Realizatora imprezy.

