REGULAMIN
II Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych
Tropem Wilczym
ORGANIZOWANEGO NA TERENIE GMINY UDANIN 2020
I. CELE:
- oddanie hołdu żołnierzom polskiego podziemia antykomunistycznego i antysowieckiego
działającego w latach 1944-1963 w obrębie przedwojennych granic RP.
Bieg na dystansie 1963 m. to liczba, która symbolizuje datę śmierci ostatniego z Żołnierzy
Wyklętych - Józefa Franczaka ps. "Lalek".
- propagowanie wiedzy z zakresu historii najnowszej w sposób atrakcyjny dla osób w każdym
wieku
- popularyzacja biegania jako najprostszej i najtańszej formy aktywności fizycznej wśród
dzieci, młodzieży i dorosłych
- upowszechnianie różnych form aktywności ruchowej i prezentowanie wzorców spędzania
czasu wolnego
- popularyzacja biegów krótko - i długo - dystansowych
- zaangażowanie społeczności gminy Udanin w krzewienie i propagowanie sportu i kultury
fizycznej
II. ORGANIZATOR:
Gmina Udanin
III. TERMIN:
1 marca 2020 r./niedziela/ godz. 10.00
IV. MIEJSCE:
Boisko Sportowe „Orlik” w Udaninie
V. UCZESTNICY:
Klasy I-III (Szkoła Podstawowa) - 196,3 m
Klasy IV-VI (Szkoła Podstawowa) - 500 m
Klasy VII-VIII (Szkoła Podstawowa) - 1000 m
Szkoła Ponadpodstawowa i OPEN (dorośli) - 1963 m
VI. WARUNKI UCZESTNICTWA:
Zawodnicy mogą zgłaszać się do 1 marca 2020 do godz. 9.45 wraz z wypełnioną kartą
zgłoszeniową – załącznik nr 1 oraz oświadczeniami od rodziców osób niepełnoletnich
zgodnie z załącznikiem nr 2 regulaminu. Dokumenty dostępne są na stronie: www.udanin.pl,
w Szkołach Podstawowych oraz w Urzędzie Gminy Udanin pok. 13.
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VII. NAGRODY:
Wszyscy
uczniowie,
którzy
ukończą
bieg
otrzymają
od
pamiątkowy medal, a zwycięzcy dodatkowo za zajęcie miejsc 1-3 dyplomy.

organizatora

W klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn za zajęcie miejsc 1-3 przyznane zostaną medale i
dyplomy.
VIII. PROGRAM:
Godz. 10.00 - Otwarcie imprezy przez Wójta Gminy Udanin.
Omówienie programu:
- Biegi na dystansie 196,3 metrów , dziewczęta i chłopcy klas I – III
- Biegi na dystansie 500 metrów, dziewczęta i chłopcy klas IV – VI
- Biegi na dystansie 1000 metrów, dziewczęta i chłopcy klas VII-VIII
- Bieg na dystansie 1963 metrów, kategoria wiekowa OPEN (Szkoły Ponadpodstawowe i
dorośli).
- Podsumowanie osiągnięć oraz wręczenie nagród.
IX. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA:
Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu. Organizator nie zapewnia ubezpieczenia i nie
ponosi odpowiedzialności z tytułu wypadków, utraty zdrowia lub życia oraz zagubienia,
uszkodzenia sprzętu lub odzieży i kradzieży rzeczy osobistych uczestników biegu. Bieg
zabezpieczać będzie Ochotnicza Straż Pożarna w Udaninie. Zawodnicy będą mieli
zapewnioną opiekę medyczną. Interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do
Organizatora.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian organizacyjnych, o których zainteresowani
zostaną powiadomieni telefonicznie i za pomocą strony internetowej www.udanin.pl

X. ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH I OCHRONY
WIZERUNKU PODCZAS IMPREZY SPORTOWEJ ORGANIZOWANEJ PRZEZ
URZĄD GMINY W UDANINIE.
1. Organizator utrwala na nośnikach elektronicznych, optycznych lub papierowych
przebieg Imprezy sportowej dla celów dokumentacji, promocji oraz reklamy.
2. Wizerunek stanowiący jedynie szczegół większej całości imprezy sportowej osób
przebywających na terenie imprezy sportowej może zostać utrwalony, a następnie
rozpowszechniany dla celów dokumentacji przebiegu imprezy sportowej, reklamowych
oraz promocyjnych (art. 81 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych).
3. Podstawą przetwarzania danych osobowych podanych w zgłoszeniu jest udzielona
przez Panią/Pana zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a), prawnie uzasadniony interes administratora
danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. f) 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).
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rejestrowanie i rozpowszechnianie
wizerunku przez uczestników imprezy sportowej.
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5. Dla potrzeb utrwalenia i rozpowszechniania wizerunku konkretnej osoby organizator
odbierze stosowna zgodę (załącznik nr 1 załączony do niniejszego regulaminu) dla
realizacji celów określonych w pkt. 1.
6. Każdy uczestnik imprezy sportowej ma prawo dostępu do swoich danych osobowych,
sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu, przenoszenia danych lub
żądać usunięcia swoich danych osobowych (prawa uczestnika szczegółowo określone
zostały w klauzuli informacyjnej).
7. Klauzula informacyjna ochrony danych osobowych wraz z załącznikami.
Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzeniem 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 (zwanym dalej Rozporządzenie RODO), informuję, iż:
1.
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Udanin z siedzibą
w Udaninie, Udanin 26, 55-340 Udanin, Tel: 76/ 744-28-70, e-mail: ug@udanin.pl adres
strony internetowej administratora http://www.udanin.pl
2.
W Urzędzie Gminy Udanin został powołany inspektor danych osobowych Pan
Tomasz Więckowski i ma Pani/Pan prawo kontaktu z nim za pomocą adresu
e-mail:iod2@synergiaconsulting.pl lub za pomocą numeru telefonu (+48) 693-337-954.
3.
Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowić będą:
a.
udzielona przez Panią/Pana zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) w celu, przeprowadzenia
II Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych „Wilczym Tropem” i promowania działalności
Urzędu Gminy;
b.
prawnie uzasadniony interes Administratora na podstawie (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest dotarcie do jak najszerszego grona
zainteresowanych;
c.
realizacji obowiązków prawnych związanych z realizacją ustawowych zadań;
własnych, zleconych oraz porozumień z organami władzy państwowej i samorządowej,
w szczególności ustawy o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2017 poz. 1875);
d.
art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 4 lutego 1994 r.
(tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r., poz. 880 ze zm.).
4.
Dane osobowe Uczestnika nie są udostępniane innym odbiorcom z wyłączeniem
podmiotów do tego uprawnionych takich jak:
a.
podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich
przepisów prawa,
b.
podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie
zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych,
c.
osoby odwiedzające siedzibę administratora (gabloty, tablice ogłoszeniowe),
internetowe serwisy informacyjne administratora danych.
5.
Dane osobowe po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane
w celach archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny wynikający
z przepisów dotyczących archiwizowania dokumentów obowiązujących u Administratora
(Rzeczowy Wykaz Akt) lub do momentu zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania opartego
o art. 6 ust 1 lit f RODO, bądź żądania wycofania zgody wobec przetwarzania opartego na art.
6 ust 1 lit a RODO.
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6.
Posiada Pani/Pan prawo:
a.
dostępu do treści swoich danych,
b.
żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe
c.
żądania usunięcia danych, gdy:

dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,

dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;
d.
prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia RODO,
e.
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie
art. 21 Rozporządzenia RODO,
f.
ograniczenia przetwarzania, gdy:

osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych,

przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się
usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,

administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są
one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
g.
prawo do odwołania zgody w dowolnym momencie wobec przetwarzania danych
osobowych opartego na art. 6 pkt 1. a) bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7.
Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych
dotyczących Uczestnika turnieju narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
*Każdorazowo w związku z publikacją na portalu Facebook, następuje przekazanie danych osobowych do
Państwa trzeciego USA i odbiorcą danych osobowych jest Spółka Facebook Inc. Spółka Facebook Inc.
przystąpiła do Porozumienia w sprawie Tarczy Prywatności Unii Europejskiej z Departamentem Handlu USA w
zakresie pozyskiwania i przetwarzania danych osobowych od reklamodawców, klientów czy partnerów biznesowych w
Unii Europejskiej.
Komisja Europejska uznaje, że Stany Zjednoczone zapewniają odpowiedni stopień ochrony danych osobowych
przekazywanych z Unii do samocertyfikowanych podmiotów w Stanach Zjednoczonych w ramach Tarczy Prywatności
UE-USA. W szczególności Komisja stwierdza, że zasady opublikowane przez Departament Handlu Stanów
Zjednoczonych rozumiane jako całość zapewniają stopień ochrony danych osobowych, który jest zasadniczo
równoważny poziomowi gwarantowanemu podstawowymi zasadami ustanowionymi w dyrektywie 95/46/WE.
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