Regulamin
"Wirtualny IV Bieg Niepodległości"
dystans 5 km
I. CEL:
1. Uczczenie 102 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.
2. Promocja indywidualnej aktywności w czasie pandemii.
II. ORGANIZATORZY:
1. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu.
2. Miasto Inowrocław.
III. BIURO ZAWODÓW:
Biuro Zawodów znajduje się w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu, w Sekcji Marketingu
i

Organizacji

Imprez,

al.

Niepodległości

4,

pokój

226,

tel.

52

3555

355,

531

995

335,

faks 52 3555 366, e-mail: marketing@osir.inowroclaw.pl, które czynne jest od poniedziałku do piątku
w godzinach od 7.00 do 15.00.

IV. CHARAKTERYSTYKA ZAWODÓW:
1. Bieg ma charakter wirtualny, każdy uczestnik sam wyznacza sobie trasę o dystansie 5 km.
2. Nie zakłada się pomiaru ani limitu czasu. Każdy dokonuje pomiaru indywidualnie, przy pomocy aplikacji
mobilnej.
3. Uczestnik podczas pokonywania 5 km dystansu używa dowolnej aplikacji, która mierzy pokonany dystans
i czas. Po jego zakończeniu przesyła zrzut ekranu z aplikacji, który pokazuje ilość pokonanych kilometrów
i czas oraz własne zdjęcie podczas biegu na adres mailowy: marketing@osir.inowroclaw.pl (w tytule wpisując
„Wirtualny IV Bieg Niepodległości”) lub poprzez wiadomość prywatną na profilu facebook OSiR Inowrocław.
Wynik i zdjęcia należy przesłać najpóźniej do 16 listopada 2020 r.
4. Zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów ruchu drogowego.
V. TERMIN:
Zawodnik może odbyć bieg od 1 do 15 listopada 2020 r.
VI. UCZESTNICTWO:
1. Uczestnikom zostanie przedstawiona klauzula informacyjna zgodnie z RODO. Zawodnicy, a w przypadku
osób niepełnoletnich przedstawiciele ustawowi, przed rozpoczęciem biegu, wyrażą zgodę na przetwarzanie
swoich/dziecka danych osobowych przez administratora oraz oświadczą, że podają dane dobrowolnie
i są one zgodne z prawdą. Poinformują, że zapoznali się z treścią klauzuli informacyjnej, w szczególności
z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych
i prawie do ich poprawiania.
2. W imprezie mogą wziąć udział zawodnicy, którzy ukończą 16 lat do czasu rozpoczęcia biegu.
3. Udział w biegu jest jednoznaczny z akceptacją warunków niniejszego regulaminu.
VII. ZGŁOSZENIA:
Zgłoszenia do udziału w biegu należy dokonać poprzez wypełnienie i dostarczenie karty zgłoszeniowej do biura
zawodów, które znajduje się w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Sekcji Marketingu i Organizacji Imprez Ośrodka

Sportu i

Rekreacji, al.

Niepodległości

4, pokój

226 lub wysłać jej

skan na

adres e-mail:

marketing@osir.inowroclaw.pl lub poprzez wiadomość prywatną na profilu facebook OSiR Inowrocław. Wzór
karty zgłoszeniowej stanowi załącznik do regulaminu.
VIII. ORGANIZATOR ZAPEWNIA:
1. Pamiątkowy medal dla pierwszych 200 uczestników, którzy prześlą wynik biegu.
2. Medale będzie można odebrać od 17 listopada 2020 r. w biurze zawodów, w Ośrodku Sportu i Rekreacji
w Inowrocławiu, w Sekcji Marketingu i Organizacji Imprez, al. Niepodległości 4, pokój 226, tel. 52 3555 355,
531 995 335, faks 52 3555 366, e-mail marketing@osir.inowroclaw.pl, od poniedziałku do piątku w godzinach
od 7.00 do 15.00. W szczególnych przypadkach medal może zostać przesłany pocztą.
IX. DANE OSOBOWE I OCHRONA WIZERUNKU:
INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH :
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 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 (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych), ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
informuję, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu, al. Niepodległości 4,
tel. 52 3555 350, e-mail: marketing@osir.inowroclaw.pl lub pisemnie na adres siedziby.
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony
Danych pod adresem e-mail: iodo@amster.eu.
3. Dane Pani/Pana/dziecka podane w formularzu zgłoszeń będą przetwarzane w celu:
- wypełnienia Umowy jaką zawarliśmy z Panią/Panem, na uczestnictwo w imprezie sportowej
Pana/Pani/dziecka „Wirtualny IV Bieg Niepodległości” ( art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),
- informacyjnym np. wyniki z imprezy, informacje prasowe,
- dowodowym, archiwalnym, rozliczenia finansowego, wystawienia faktury,
- w innym usprawiedliwionym prawnie interesie (tj. sporządzanie dokumentacji podatkowej, obsługi procesu
reklamacyjnego, dochodzenia ewentualnych roszczeń itp.), na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO.
4. Podane dane mogą być przekazywane innym firmom, które współpracują przy organizacji imprez m.in.
dostawcom usług pomiaru czasu, IT, dostawcom usług fotograficznych i video, partnerom i sponsorom imprez
sportowych – przy czym te firmy będą przetwarzać dane na podstawie umowy z Organizatorem, wyłącznie
w zakresie i w celu podanym w pkt 3., w celu prawidłowej realizacji usług określonych w regulaminie.
5. Pani/Pana/dziecka dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza
Europejskim Obszarem Gospodarczym.
6. Podane dane osobowe będą przechowywane na czas niezbędny do wykonania umowy związanej z imprezą
sportową i uprawnień uczestnika wynikających z udziału w imprezie, jednakże nie dłuższy niż 5 lat (okres
wynikający z przepisów szczególnych – ustawa o rachunkowości).
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do danych swoich/dziecka oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, lub
ograniczenia

przetwarzania,

prawo

do

wniesienia

sprzeciwu

prawo

do

przenoszenia

danych

w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, prawo
wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją.
8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych
narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych swoich/dziecka jest warunkiem zawarcia umowy – uczestnictwa
w imprezie sportowej, konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uczestniczenia
w imprezie sportowej.
10. Pana/Pani/dziecka dane osobowe przechowywane będą przez okres adekwatny i nie dłuższy
od okresów zgodnych z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w poszczególnych obszarach przetwarzania
danych osobowych. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych;
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych; wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, przenoszenia danych lub cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Administratorem Pani/Pana/
dziecka danych osobowych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu, al. Niepodległości 4,
tel. 523555350, e-mail: sekretariat@osir.inowroclaw.pl.
X. UWAGI ORGANIZACYJNE:
1. Organizator wykorzysta dokumentację zawodów w materiałach dotyczących biegu (komunikat końcowy,
plakat, informacje prasowe).
2. Informacje na temat „Wirtualnego IV Biegu Niepodległości” będą umieszczone na stronie internetowej
www.osir.inowroclaw.pl, mediach społecznościowych Ośrodka Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu, w lokalnych
mediach (prasa, radio, media elektroniczne) oraz na plakatach.
3. Wszystkie lokalne media otrzymywać będę uaktualniane komunikaty o ww. biegu (łącznie z serwisami
internetowymi).
4. Uczestnik udziela praw do wykorzystywania zdjęć z jego wizerunkiem bez konieczności każdorazowego ich
zatwierdzania. Zgoda obejmuje publiczne wykorzystanie zdjęć w celach marketingowych, promocyjnych
i reklamowych przez OSiR Inowrocław.
5. Uczestnicy biegu biorą w nim udział dobrowolnie będąc świadomymi ryzyka. Organizator nie ponosi
odpowiedzialności za uczestników, nie odpowiada za wypadki powstałe z winy uczestników.
6. Organizatorzy mogą nie zakwalifikować tzw. podejrzanych wyników. Bieg ma charakter rekreacyjny dlatego
promowane będzie zachowanie fair play.
7. Organizator może zmienić regulamin do czasu rozpoczęcia wydarzenia.
BG

