
Załącznik nr 3
do Regulaminu imprezy sportowej
„V Bieg Cieszyńska Godzinówka"

KLAUZULA INFORMACYJNA

w sprawie przetwarzania danych osobowych

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
(ogólne rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str.1), zwanego dalej
rozporządzeniem 2016/679 informuję, Panią/Pana że:

1. Administratorem danych osobowych uczestników imprezy sportowej  „V Bieg Cieszyńska
Godzinówka"  jest  Burmistrz  Miasta  Cieszyna,  Rynek  1,  43 – 400  Cieszyn,  e  –  mail:
urzad@um.cieszyn.pl.

2. Regulamin imprezy sportowej  „V Bieg  Cieszyńska Godzinówka" znajduje się na stronie
internetowej www.sport.cieszyn.pl.

3. Zgłoszenia do udziału w imprezie sportowej  „V Bieg  Cieszyńska Godzinówka"  odbywają
się za pośrednictwem serwisu https://elektronicznezapisy.pl.

4. Dane  kontaktowe  inspektora  ochrony  danych:  Urząd  Miejski  w  Cieszynie,  Rynek  1,
43 – 400 Cieszyn, e  – mail: iod@um.cieszyn.pl.

5. Pani/Pana dane osobowe, dane osoby niepełnoletniej, nad którą sprawuje Pani/Pan opiekę
przetwarzane  będą  w  celu  organizacji  imprezy  sportowej  pn. „V  Bieg  Cieszyńska
Godzinówka” na podstawie:

a) art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia 2016/679 – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę
na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych
celów (zgoda  osoby  której  dane  dotyczą  zgodnie  z  rozporządzeniem 2016/679  oznacza
dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane
dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na
przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych).

b)  art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia 2016/679 – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania
umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie
osoby,  której  dane  dotyczą,  przed  zawarciem  umowy  (akceptacja  regulaminu  imprezy
sportowej pn. „V Bieg Cieszyńska Godzinówka”).

6. Odbiorcą  danych  osobowych  uczestników  imprezy  sportowej  „V  Bieg  Cieszyńska
Godzinówka" jest firma Timing4u Tomasz Skuta i Justyna Stefaniak S.  C., ul. Kasprzaka
58/115,  41  –  303  Dąbrowa  Górnicza,  NIP:  6292471300,  prowadząca  rejestr  zgłoszeń  i
obsługująca  pomiar  czasu  a  także  firmy  informatyczne  świadczące  usługi  serwisowe
oprogramowania  oraz  hostingowe.  Dane  uczestników  imprezy  sportowej  „V  Bieg
Cieszyńska Godzinówka" zostaną  wykorzystane  do  sporządzenia  klasyfikacji  końcowej
prezentującej wyniki poszczególnych kategorii biegu (w  zakresie imię, nazwisko, miejsce
zamieszkania,  płeć,  nazwa  drużyny,  osiągnięty  wynik),  która  zostanie  opublikowana  w
Internecie  i  może zostać  wykorzystana  przez  organizatorów,  sponsorów oraz  podana do
środków  masowego  przekazu.  Wizerunek  uczestników  imprezy  sportowej  „V  Bieg
Cieszyńska Godzinówka" może zostać wykorzystany przez organizatorów, sponsorów oraz



przekazany do środków masowego przekazu.

7. W  związku  z  wprowadzonym  stanem  epidemii  na  terenie  Rzeczypospolitej  Polskiej
w przypadku zachorowania któregokolwiek  z uczestników imprezy na chorobę COVID-19
w okresie jej trwania Pani/Pana dane osobowe, dane osobowe osoby niepełnoletniej, nad
którą  sprawuje  Pani/Pan opiekę  (w zakresie  imię,  nazwisko,  adres  zamieszkania,  numer
telefonu) zostaną wykorzystane w celu powiadomienia Pani/Pana o zaistniałej sytuacji oraz
przekazane do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Cieszynie, jeżeli zajdzie
taka konieczność.

8. Pani/Pana dane osobow, dane osobowe osoby niepełnoletniej, nad którą sprawuje Pani/Pan
opiekę  będą  przechowywane  przez  okres  niezbędny  do  realizacji  celu  przetwarzania
a następnie przez okres ustalony zgodnie z:

1) ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach:

2)  Rozporządzeniem  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  18  stycznia  2011  r.  w  sprawie
instrukcji  kancelaryjnej,  jednolitych rzeczowych wykazów akt  oraz  instrukcji  w sprawie
organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

9. Posiada Pani/Pan prawo do:

1) dostępu do treści swoich danych osobowych, 

2) sprostowania swoich danych osobowych, 

3) usunięcia danych osobowych,

4) ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

5)  cofnięcia  zgody  w  dowolnym  momencie  bez  wpływu  na  zgodność  z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

6) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana
danych narusza przepisy rozporządzenia 2016/679.

10. Podanie  przez  Panią/Pana  danych  osobowych  jest  warunkiem  umownym  (akceptacja
regulaminu). Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych
osobowych  będzie  brak  możliwości  udziału  Pani/Pana,  osoby niepełnoletniej,  nad  którą
sprawuje Pani/Pan opiekę w imprezie sportowej. pn. „V Bieg Cieszyńska Godzinówka”.


