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Rodzaj wydarzenia – nordic walking, turniej piłki nożnej, zajęcia hulajnogi.
Organizatorzy – Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Goczałkowice-Zdroju i Gmina Goczałkowice-Zdrój.
Miejsce i termin – trasy nordic walking w Goczałkowicach-Zdroju, boisko „Orlik” przy GOSiR
Goczałkowice-Zdrój, Park Zdrojowy w Goczałkowicach-Zdroju, 12 czerwca 2021 roku.
Cel imprezy – promocja aktywnego wypoczynku, w szczególności biegania i jazdy na rolkach, promocja
walorów krajobrazowych i przyrodniczych gminy Goczałkowice-Zdrój.
Warunki uczestnictwa:
• w nordic walking i zajęciach hulajnogi wziąć może udział każdy, bez względu na wiek i płeć, który
potwierdzi swój udział w dniu wydarzenia w biurze Organizatora;
• w turnieju piłki nożnej biorą udział zgłoszone zespoły;
• uczestnicy zobowiązani są do przekazania Organizatorowi wypełnionej i podpisanej karty
zgłoszeniowej wraz oświadczeniem potwierdzającym, że są zdrowi, bez objawów jakiejkolwiek
infekcji, przede wszystkim dróg oddechowych, złego samopoczucia lub podwyższonej
temperatury ciała oraz, że biorą udział w zajęciach na własną odpowiedzialność. W przypadku
osób niepełnoletnich oświadczenia te składają Rodzice lub Opiekunowie Prawni.
Zasady uczestnictwa:
• wykonywanie poleceń oraz dostosowanie się do nakazów i zakazów wydawanych przez
organizatora oraz instruktorów;
• zachowywanie się w sposób kulturalny i zdyscyplinowany – zachowanie uczestnika może mieć
wpływ na bezpieczeństwo innych osób;
• przestrzeganie zasad poruszania się po drogach, chodnikach i ścieżkach;
• posiadanie odpowiedniego ubioru do zajęć; w przypadku zajęć hulajnogi każdy uczestnik musi
mieć założony kask na głowie oraz ochraniacze na łokcie, nadgarstki i kolana, osoby bez
ochraniaczy uczestniczą w zajęciach na odpowiedzialność własną, a w przypadku osób
niepełnoletnich odpowiedzialność prawnych opiekunów;
• informowanie organizatora o jakichkolwiek sytuacjach mogących zagrażać życiu lub zdrowiu
uczestników grupy.
Zasady uczestnictwa związane z epidemią COVID-19:
• zakazuje się uczestnictwa osobom będącym w izolacji, kwarantannie oraz mającym kontakt z
osobami będącymi w izolacji, kwarantannie;
• zaleca się utrzymanie dystansu społecznego pomiędzy uczestnikami.
Ubezpieczenie – organizator nie zapewnia ubezpieczenie NNW.
Klasyfikacje – w nordic walking i zajęciach hulajnogi nie prowadzone są klasyfikacje, w turnieju piłki
nożnej prowadzi się klasyfikację, a jej zasady oraz system gry zostanie podany przed rozpoczęciem
turnieju.
Uczestnicy zobowiązani są do podporządkowania się zaleceniom organizatora w zakresie ładu i porządku
przez cały czas trwania wydarzeń.
Zabrania się uczestnictwa w zajęciach po spożyciu alkoholu lub innych środkach odurzających oraz w
przypadku złego samopoczucia.
Organizator nie odpowiada za rzeczy wartościowe uczestników zagubione lub skradzione podczas
wydarzeń.
Organizator zastrzega sobie prawo do wykonywania zdjęć oraz nagrań video dla celów promocyjnych i
dokumentujących zajęć oraz zapewnienia bezpieczeństwa uczestników zajęcia.

14.

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany programu/miejsca realizowania zajęć (łącznie z ich
odwołaniem) z przyczyn niezależnych od niego.
Uczestnicy zajęć akceptują postanowienia niniejszego regulaminu.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie oraz prawo do podejmowania ostatecznej
decyzji w kwestiach spornych, a także spraw nieujętych w niniejszym regulaminie.

15.
16.

1.

Podczas imprez sportowych organizator będzie utrwalał przebieg niektórych elementów zajęć w postaci obrazów cyfrowych, w związku z czym
istnieje możliwość utrwalenia danych biometrycznych w postaci wizerunku twarzy, osób uczestniczących w zajęciach. Uczestnicząc w zajęciach
osoby wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
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), tzw. RODO, w celu
promocji imprezy i działalności organizatora.

2.

Informujemy również, że w związku z obowiązującymi przepisami o Ochronie Danych Osobowych, przygotowaliśmy Klauzulę informacyjną
stanowiącą załącznik do Regulaminu.

O R G A N I Z A T O R

Załącznik nr 1 do Regulaminu
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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 (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119), informujemy, że:
1.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Goczałkowicach-Zdroju , ul. Wisławy Szymborskiej 1.

2.

Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania w Gminnym Ośrodku Sportu i
Rekreacji w Goczałkowicach-Zdroju, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych
Osobowych w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Goczałkowicach-Zdroju za pomocą adresu iod24h@gmail.com. Szczegółowe informacje będą
publikowane na stronie internetowej w zakładce „Ochrona Danych Osobowych", dostępnej pod adresem: https://gosir.goczalkowicezdroj.pl/

3.

Celem zbierania danych jest udział uczestnika w imprezie - prawna przetwarzania danych to art.6 ust.1 lit. a RODO.

4.

Dane osobowe uczestników będą przetwarzane przez okres 5 lat w celach i zakresie niezbędnym dla organizacji, przeprowadzenia i promocji zajęć,
natomiast wizerunek przez okres funkcjonowania strony internetowej administratora.

5.

Dane osobowe uczestników zajęć będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu 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, ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, polskimi przepisami
przyjętymi w celu umożliwienia stosowania RODO, innymi obowiązującymi przepisami prawa oraz niniejszym Regulaminem.

6.

Administrator danych osobowych nie przekazuje danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Dane osobowe uczestników nie będą
podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

7.

Podstawę przetwarzania Pani/Pani danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt 3 UODO oraz art. 6 ust. 1 lit b) RODO - realizacja umowy (akceptacja
Regulaminu i zgłoszenie udziału w zajęciach 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.

8.

Uczestnikom przysługują prawa do: a) dostępu do danych, b) sprostowania danych, c) usunięcia danych, d) ograniczenia przetwarzania danych, e)
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, f) przenoszenia danych, g) cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie,
co uniemożliwi jednak udział w Wyjeździe. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
przed jej wycofaniem.

9.

Uczestnikom przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na przetwarzanie ich danych przez
Administratora. Realizacja uprawnień, o których mowa powyżej może odbywać się poprzez pisemne wskazanie swoich żądań przesłane na adres
Administratora.

10. Przetwarzanie danych, o których mowa w pkt. 4 klauzuli informacyjnej w związku z udziałem w imprezie obejmuje także:
•

przechowywanie przez administratora oświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w imprezie

•

publikację imienia i nazwiska uczestnika w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt,

•

publikację wizerunku uczestników w każdy sposób, w jaki publikowane lub rozpowszechniane będą informacje o imprezie oraz w celach
marketingowych organizatora, a także reklamodawców i partnerów.

11. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie
uniemożliwia udział w Wyjeździe. Dokonanie zgłoszenia jest jednoznaczne z akceptacją zasad zawartych w Regulaminie imprezy oraz udzieleniem
zgody na przetwarzanie danych osobowych. W przypadku osoby niepełnoletniej zgodę na przetwarzanie danych osobowych musi wyrazić osoba
sprawująca władzę rodzicielską lub opiekun prawny.

