
Regulamin Wirtualnego Biegu Samotnika z Dreptakiem

1. Organizatorem  wirtualnego  Biegu  Samotnika  z  Dreptakiem  jest  Miński  Klub

Biegacza Dreptak.

2. Termin: 21-22.03.2020 r.

3. Dystans: dowolny.

4. Bieg  należy  wykonać  samotnie,  bez  udziału  w  grupie  innych  osób  lub  w

towarzystwie innej osoby. Wyłącznie samemu. Trasa biegu powinna większości

przebiegać poza granicami miasta.

5. Zapisy:  zapisy  do  biegu  prowadzone  są  elektronicznie:

https://dostartu.pl/wirtualny-bieg-samotnika-v4724.pl.html,  w  terminie  do

https://dostartu.pl/wirtualny-bieg-samotnika-v4724.pl.html


20.03.2020 r. do godziny 23:59. Po zarejestrowaniu się do biegu każdy uczestnik

otrzyma w wiadomości zwrotnej numer startowy.

6. Sposób pokonania: bieg może być zrealizowany w dowolny sposób np. w formie

treningu, bieg, marsz, trucht lub nordic walking.

7. Potwierdzenie biegu: Na potwierdzenie wykonania biegów, spacerów, marszów

truchtów  lub  nordic  walking  czekamy  maksymalnie  do  dnia  23.03.2020  r.

(poniedziałek, godzina 12:00) Potwierdzenie wysyłane po tym terminie nie będzie

brane pod uwagę. Potwierdzenie wykonania biegów należy wysłać na adres e-

mail:  bieg.samotnika@gmail.com  podając  w  tytule:  numer  startowy,  imię  i

nazwisko  oraz  dopisek  Bieg  wirtualny:  "100-ADAM  KOWALSKI-BIEG

WIRTUALNY" Za potwierdzenie wykonania treningów uznaje się wyraźne screeny

z dowolnej  aplikacji  lub zdjęcia zegarka wyposażonego w GPS. Potwierdzenie

musi  zawierać  datę  wykonania.  Każdy  uczestnik  wysyła  JEDNEGO  maila

zawierającego podsumowanie treningów wykonanych w dniach 21-22.03.2020.

Wysłanie kilku osobnych maili z kilku treningów dyskwalifikuje zawodnika.

8. Udział  w  biegu  jest  darmowy.  Wszyscy,  którzy  ukończą  bieg  otrzymają

elektroniczny certyfikat.

9. Za  najlepszego  uczestnika  Biegu  Samotnika  organizator  uzna  osobę,  która

pokona najdłuższy dystans. Organizator dopuszcza możliwość wykonania kilku

treningów/biegów  w  podanym  terminie  (21-22.03.2020),  przez  jednego

uczestnika. Wyniki zostaną opublikowane w dniu 24.03.2020 r. (wtorek) na stronie

internetowej oraz na profilu fb organizatora.

10. Najlepsza  kobieta  i  mężczyzna otrzymają  darmowe  pakiety  startowe  do  

7 Jesiennego Grand Prix Mińska Mazowieckiego w Biegach Przełajowych.



KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

1. Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest stowarzyszenie Miński Klub Biegacza

Dreptak, wpisane do ewidencji prowadzonej przez Starostę Mińskiego, nr 11, adres: 05-

300  Mińsk  Mazowiecki,  ul.  Sosnkowskiego  12/26.  Kontakt  z  administratorem danych

osobowych jest możliwy pod adresem biuro@mkbdreptak.pl.

Jednocześnie  administratorem  Twoich  danych  jest  dostawca  oprogramowania

DO:ST:AR:TU–www.dostartu.pl 

(Regulamin platformy: https://dostartu.pl/files/web/dostartu_regulamin.pdf)

2. W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzane są Twoje dane osobowe?

1) Świadczenia usług drogą elektroniczną: wykonania umowy – czyli Twojego udziału w

biegu.

2) wykonania umowy – czyli Twojego udziału w biegu - Twojego uczestnictwa w biegach

na które zgłaszasz się przez stronę www.dostartu.pl (przygotowanie numeru starto-

wego, opracowanie wyników, wydanie nagród itp.).

3) Publikowania ogólnodostępnych list startowych oraz wyników.

4) Obsługi zgłoszeń i korespondencji które do nas kierujesz.

5) Kontaktu z Tobą.

6) Wykonania obowiązków prawnych ciążących na Stowarzyszeniu MKB Dreptak:

a) w celach podatkowych i rachunkowych,

b) w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów MKB Dreptak (prowa-

dzenia marketingu bezpośredniego produktów i usług, obsługi zgłoszeń i  kore-

spondencji które do nas kierujesz, kontaktu z Tobą, przeciwdziałania oszustwom i

nadużyciom, na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody: przesyłanie informacji

marketingowych (email / SMS)).

1. Czy musisz podawać dane osobowe?

Podanie danych osobowych jest  niezbędne do Twojego udziału w biegu.  Niepodanie

danych osobowych uniemożliwia zawarcie umowy i udział w biegu.

2. Jak długo będą przetwarzane Twoje dane osobowe?

Twoje dane będą przetwarzane w okresie od 16-24.2020. Po zakończeniu tego okresu,

Twoje  dane  będą  nadal  przechowywane  w  celach  wynikających  z przepisów  prawa

(szczególnie  podatkowych  i  rachunkowych)  a  także  przeciwdziałania  oszustwom  i

nadużyciom oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z zawartej umowy.

mailto:biuro@mkbdreptak.pl
http://www.dostartu.pl/


Część Twoich danych (szczególnie te, które znajdują się w wynikach biegu) mogą być

przetwarzane także po tym terminie w celach statystycznych i archiwalnych.

3. Kto będzie odbiorcą danych osobowych?

Twoje dane osobowe mogą być ujawniane innym członkom MKB Dreptak w zakresie

niezbędnym  dla  realizacji  wcześniej  wymienionych  celów  przetwarzania  danych

osobowych.  Listy  startowe  i  wyniki,  zawierające  podstawowe  dane  osobowe,  będą

ogólnodostępne, w ty będą publikowane na stronie internetowej biegu.

4. Jakie prawa przysługują Tobie z tytułu przetwarzania Twoich danych osobowych?

Masz  prawo  do  wniesienia  żądania:  dostępu  do  Twoich  danych  osobowych,  ich

sprostowania, ich usunięcia oraz ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto masz prawo

do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz do ich przenoszenia. Dodatkowo,

w odniesieniu do przetwarzania, które odbywa się na podstawie Twojej zgody – masz

prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie.

5. Do kogo możesz wnieść skargę na sposób przetwarzania Twoich danych osobo-

wych?

Skargę  możesz  wnieść  do  organu  nadzorczego:  Prezesa  Urzędu  Ochrony  Danych

Osobowych,  

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.


