
Rodzinny Rajd Rowerowy
„Na pożegnanie lata” 2020

REGULAMIN

I. ORGANIZATOR
1. Miejski Zarząd Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej, ul. Hallera 10, 07-410 Ostrołęka.
Kontakt do Organizatora: 29 765 42 43, (dni robocze) pn-pt 7:00 – 15:00

II. TERMIN I MIEJSCE
START godz. 10:00, 26 września 2020 (sobota), Ostrołęka – Scena przy D.H. Kupiec
Ok. godz. 14:00 – 14:30 przybycie do miejsca powrotnego rajdu – Ostrołęka pl. gen.J. Bema.

III. CEL
1. Popularyzacja walorów przyrodniczych, krajobrazowych i historycznych okolic Ostrołęki.
2. Promowanie aktywnego spędzania czasu.
3. Integracja społeczności lokalnej.

IV. TRASA RAJDU
1. Start – Ostrołęka, Siemnocha, Durlasy, Gibałka, Długi Kąt, LELIS (postój), Durlasy, Białobiel, Ostrołęka– 35km – Meta
2. Szczegółowa mapka będzie udostępniona na stronie Organizatora.
3. W trakcie rajdu przewidywane są trzy krótkie postoje.
4. Tempo rajdu to 15-17km/h.

V. UCZESTNICTWO
1. Prawo udziału w rajdzie mają osoby w wieku szkolnym i starsze.
DZIECI DO 15 LAT OBOWIĄZKOWO W KASKU NA GŁOWIE !
2. Osoba, która zadeklarowała opiekę nad niepełnoletnim uczestnikiem rajdu musi być uczestnikiem rajdu.
3. Osoba chcąca wziąć udział w wydarzeniu jako uczestnik, zobowiązana jest do zarejestrowania się.
4. Wszyscy uczestnicy rajdu zobowiązani są do jazdy w kamizelce odblaskowej.
5. Organizator zaleca uczestnikom rajdu jazdę w zapiętym kasku na głowie !
6. Każdy z uczestników rajdu powinien posiadać sprawny technicznie rower.
7. Uczestnik bierze udział w Rajdzie wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko.
8. Nie dopuszcza się do startu rowerzystów z psami i inną zwierzyną.
9. Nie dopuszcza się do startu na rowerach elektrycznych.
10. Rower dowolnego typu – jedynym ograniczeniem jest średnica koła w rowerach dziecięcych.
- NIE DOPUSZCZAMY DO STARTU DZIECI NA ROWERACH O ŚREDNICY KOŁA MNIEJSZEJ NIŻ 24”

VI.  ZGŁOSZENIA
1. Organizator ustala trzy możliwe kanały rejestracji uczestników wydarzenia:
a)  Elektroniczny – preferowany i najszybszy sposób zgłoszenia, którego może dokonać uczestnik poprzez wykorzystanie
platformy rejestracyjnej znajdującej się pod adresem internetowym: dostartu.pl;
b) Telefoniczny - którego może dokonać uczestnik pod numerem: 29 765 42 43 – pon.-pt. 7:00-15:00 (dni robocze);
c) Osobisty - którego może dokonać uczestnik w siedzibie Organizatora: ul. gen. J. Hallera 10, 07-410 Ostrołęka.
2. Organizator w celu przeprowadzenia wydarzenia, podczas zgłaszania uczestnika będzie wymagał podania następujących
danych obowiązkowych: imię, nazwisko, rok urodzenia, miejscowość, nr telefonu oraz danych dobrowolnych: adres email,
przynależność klubowa i numer telefonu ICE (nr do osoby bliskiej w razie wypadku).
3. Zgłoszenia zostaną zamknięte w piątek (25.09.2020r.) przed Rajdem o godz. 14:00 lub po wcześniejszym wyczerpaniu
limitu uczestników. Po zamknięciu zgłoszeń, zapisanie się na Wydarzenie będzie możliwe w dniu Rajdu, pod warunkiem
dostępności wolnych miejsc.
4. Uczestnik musi podpisać na liście startowej oświadczenie o udziale w Rajdzie na własną odpowiedzialność.
5. Osoby niepełnoletnie, które ukończyły 16 lat muszą posiadać zgodę z podpisem rodzica, bądź prawnego opiekuna,
wyrażającego zgodę na samodzielny udział w Rajdzie osoby niepełnoletniej.
6. Podpisanie listy startowej jest równoznaczne z przyjęciem zasad regulaminowych.
7. Ustala się limit 150 osób!
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VII.   ZASADY PORUSZANIA SIĘ NA TRASIE RAJDU
1. Uczestnicy rajdu poruszają się zgodnie z przepisami ruchu drogowego.
2. Wszyscy uczestnicy rajdu poruszają się za przewodnikiem.
3. Ruch odbywa się wyłącznie prawą stroną drogi.
4. Uczestnicy rajdu poruszają się w maksymalnie 15-osobowych kolumnach.
5. Odległość między kolumnami musi wynosić co najmniej 200m.
6. Należy jechać równo i spokojnie. Nie dopuszczalne jest tarasowanie drogi i ciągłe zmiany pozycji, a także jazda bez
trzymania kierownicy oraz zdejmowanie stóp z pedałów.
7. Każdy manewr na drodze musi być przeprowadzony z upewnieniem się o możliwości bezpiecznego jego wykonania oraz
odpowiednio wcześniej zasygnalizowany.
8. Wszelkie ewentualne naprawy sprzętu i inne sytuacje wymagające postoju zawodników muszą odbywać się w miejscu
powstałej awarii. Naprawa nie może utrudniać jazdy innym uczestnikom rajdu.

VIII. BEZPIECZEŃSTWO
1. Organizator posiada polisę OC z tytułu organizacji imprez sportowych. Organizator nie zapewnia jednak: jakiegokolwiek
ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń,
poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub
uczestnictwem w Turnieju. Uczestnikom doradza się, jeżeli uznają to za konieczne, by zakupili stosowne ubezpieczenie.
2. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w Turnieju wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą
naturalne ryzyko i  zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i  urazów fizycznych  (w tym śmierci),  a
także szkód i strat o charakterze majątkowym.
2. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w Rajdzie wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą
naturalne ryzyko i  zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i  urazów fizycznych  (w tym śmierci),  a
także szkód i strat o charakterze majątkowym.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu i paramedycznemu zatrudnionemu przez
lub w imieniu Organizatora do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub wykonania innych zbiegów medycznych, a
także transportu Uczestnika  poszkodowanego w bezpieczne miejsce.  Uczestnik  wyraża  zgodę na  powyższe  działania.
Uczestnik jest odpowiedzialny za wszelkie koszty medyczne lub koszty transportu poniesione przez Organizatora, jego
współpracowników, personel medyczny i  paramedyczny obsługujący Rajd,  a wynikłe z powodu choroby, wypadku lub
doznanych obrażeń ciała, poniesionych w związku z obecnością lub udziałem Uczestnika w Rajdzie.
4.  Przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego formularza rejestracyjnego oznacza,  że Uczestnik  rozważył  i
ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w Rajdzie i dobrowolnie  zdecydował się podjąć to
ryzyko. Uczestnik oświadcza, że nie będzie działał na szkodę Organizatora.
5. Zabrania  się wnoszenia na trasę Rajdu przedmiotów, które mogą być niebezpieczne dla innych uczestników.
6. Uczestnikom zabrania się zażywania i  posiadania środków odurzających, dopingowych, nielegalnych substancji  oraz
napojów alkoholowych zarówno przed, jak i w trakcie Rajdu.
7. Najbliższy szpital: Mazowiecki Szpital Specjalistyczny w Ostrołęce im. dr Józefa Psarskiego, al. Jana Pawła II 120A, 07-
410 Ostrołęka, 29 765 21 00, szpitalo@szpital.ostroleka.pl

IX.   ANONIMOWY UCZESTNIK / WYKORZYSTANIE WIZERUNKU
1. Organizator nie dopuszcza do udziału w Wydarzeniu anonimowych uczestników.
2.  Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  przeprowadzenia  z  każdym  z  Uczestników  wywiadów,  robienia  zdjęć  i/lub
filmowania,  używania  imion  i  nazwisk,  wizerunku,  podobizny  lub  głosu  oraz  innych  materiałów  pochodzących  lub
związanych z uczestnictwem w Wydarzeniu na potrzeby reklamowe, promocyjne, a także możliwość ich wykorzystania w
internecie  lub  w  transmisjach  radiowo-telewizyjnych  oraz  na  wszelkie  inne  potrzeby  komercyjne  z  prawem  do  ich
modyfikowania.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i
nagrań dźwiękowych przedstawiających Uczestników oraz wypowiedzi, informacji i pomysłów Uczestników w celu reklamy
i promocji. Tego rodzaju zdjęcia, materiały, wywiady i nagrania mogą być bezpłatnie umieszczone na wybranych nośnikach
elektronicznych w katalogach oraz mediach, w tym w telewizji, radiu, gazetach, magazynach, na stronach internetowych i
na  wystawach,  mogą  być  wykorzystywane  na  potrzeby  reklamowe,  promocyjne  oraz  do  wszelkich  innych  celów
komercyjnych związanych z działalnością prowadzoną przez Organizatora i podmiotów z nim powiązanych.
4. Uczestnik przyjmuje do wiadomości możliwość zmian, modyfikacji i skrótów związanych z użyciem imienia, wizerunku,
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podobizny, głosu czy też informacji biograficznych Uczestnika.
5. Uczestnik oświadcza, że Organizator nie jest i nie będzie zobligowany do uiszczenia jakichkolwiek opłat związanych z
uprawnieniami opisanymi w niniejszym dziale.
6.  Uczestnik  ma  prawo  odmówić  zgody  na  użycie  swojego  wizerunku  lecz  w  tym  przypadku  Organizator  zostanie
pozbawiony  możliwości  nagrodzenia  takiego  zawodnika  podczas  oficjalnej  dekoracji  (na  podium).  ODBIÓR  NAGRÓD
WYŁĄCZNIE OSOBISTY!
UWAGA! W formularzu stworzonym na poczet rejestracji, użytkownik może udzielić dodatkowej zgody na robienie zdjęć i
publikację wizerunku.
"☐ Wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  mojego  wizerunku  przez  Organizatora  wydarzenia  jak  również  przez  Miasto  Ostrołęka  i
podmiotów  współpracujących  z  Organizatorem.  Zgody  udzielam  świadomie,  wiem  że  mogę  wycofać  ją  
w każdym momencie. Zdaję sobie sprawę, że moje zdjęcie może zostać umieszczone na stronie internetowej Organizatora lub na
stronie internetowej Miasta Ostrołęki i podmiotów współpracujących w celu np. podsumowania wydarzenia. Zdaję sobie sprawę, że
jeżeli nie wyrażę zgody na przetwarzanie swojego wizerunku, a doszłoby do sytuacji, w której mogłabym/mógłbym zająć miejsce na
podium, Organizator nie poprosi mnie do odbioru nagród podczas oficjalnej dekoracji."

X. ŚWIADCZENIA DLA UCZESTNIKÓW
BEZPŁATNY UDZIAŁ!
1. Zabezpieczona i oznakowana trasa
2. Konsumpcja dla uczestników rajdu
3. Konkursy
4.  Nagrody.  Nagrody  dla  uczestników Organizator  wręcza  wyłącznie  podczas  oficjalnej  dekoracji!  Nie  ma możliwości
otrzymania nagrody w innym terminie lub w innej formie niż odbiór osobisty! Organizator nie wysyła i nie przekazuje
nagród osobom trzecim!

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Rajd odbędzie się bez względu na pogodę.
2. Rajd odbędzie się przy nieograniczonym ruchu pojazdów mechanicznych.
3. Uczestników Rajdu będą zabezpieczać służby porządkowe (policja, straż miejska).
4. Organizator zapewnia na czas Rajdu opiekę medyczną.
5. Uczestnicy Rajdu muszą BEZWZGLĘDNIE PODDAĆ SIĘ POLECENIOM SŁUŻB PORZĄDKOWYCH !
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania rajdu.
7. Za szkody wyrządzone przez uczestników wobec innych uczestników jak i osób trzecich Organizator nie odpowiada.
8. Za skutki naruszenia przepisów ruchu drogowego i innych przepisów prawa uczestnik odpowiada osobiście.

XII.   OBOWIĄZEK INFORMACYJNY REALIZOWANY WOBEC OSÓB BIORĄCYCH UDZIAŁ W WYDARZENIU
Zgodnie z art. 13 RODO (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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) informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Dyrektor Miejskiego Zarządu Obiektów Sportowo-Turystycznych 
i  Infrastruktury Technicznej wykonujący zadania przy pomocy jednostki  budżetowej   zlokalizowanej  przy ul.  Generała
Józefa Hallera 10, 07-410 Ostrołęka. Z Administratorem może Pani/Pan skontaktować się pisemnie na wskazany powyżej
adres. 
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych jest nim Pan Piotr Podedworny. Z Inspektorem Ochrony Danych
może Pani/Pan skontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem swoich danych osobowych,  w
szczególności w zakresie wykonywania przez Panią/Pana przyznanych Pani/Panu na mocy RODO uprawnień. Z IOD można
skontaktować się: 
a) wysyłając e-mail na adres: sekretariat@mzostiit.ostroleka.pl; 
b) osobiście w siedzibie administratora.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na następujących podstawach:
a)  art.  6 ust.  1 lit.  a RODO – w przypadku gdy poda Pani/Pan dane dodatkowe wykraczające poza zakres wskazany  
w zgłoszeniu, dotyczy to również zgody na przetwarzanie wizerunku;
b) art. 6 ust. 1 lit. b RODO – w celu realizacji umowy dotyczącej udziału w wydarzeniu.
c) art. 6 ust. 1 lit. c RODO – w celu spełnienia przepisów prawa dotyczących m.in. archiwizacji dokumentacji.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a) podmioty, z którymi administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, które świadczą dla
administratora  usługi  z  zakresu  m.in.  doradztwa  prawnego,  doradztwa  informatycznego  lub  obsługi  rejestracji  na
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wydarzenia;
b)  organy  i  inne  podmioty,  w  tym podmioty  publiczne,  uprawnione  do  uzyskania  Pani/Pana  danych  osobowych  na
podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
5. Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane:
a)  wyłącznie  podmiotom,  którym  Administrator,  na  podstawie  przepisów  prawa  ma  obowiązek  je  udostępnić,  
w szczególności: policji;  sądowi; prokuraturze.
6.  Administrator  nie  ma  zamiaru  przekazywać  Pani/Pana  danych osobowych do  państwa  trzeciego  lub  organizacji
międzynarodowej, jak również nie będzie wykorzystywać danych do celów innych niż te, dla których zostały pierwotnie
zebrane. 
7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez następujące okresy czasu: 
a) 20 lat – dotyczy to danych osobowych pozyskanych w procesie zgłoszeniowym, bez względu na formę rejestracji. Po
wskazanym  okresie  dane  osobowe  będą  podlegały  brakowaniu,  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  prawa
zatwierdzonymi przez Archiwum Państwowe;
b) dożywotnio – dotyczy to danych osobowych uczestników w zakresie imienia, nazwiska, roku urodzenia lub kategorii
wiekowej, czasu / osiągniętego wyniku. Dane te będą traktowane jako dane historyczne;
c) do chwili wycofania zgody – dotyczy to danych w zakresie wizerunku.
8. Przysługuje Pani/Panu prawo: 
a) cofnięcia zgody w przypadku podania dodatkowych danych
b) dostępu do danych osobowych; 
c) prawo do sprostowania danych osobowych; 
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 
e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
Wskazane powyżej żądania mogą być wnoszone pisemnie na adres: Miejski Zarząd Obiektów Sportowo-Turystycznych  
i Infrastruktury Technicznej z siedzibą przy ul. Gen. J. Hallera 10, kod pocztowy 07-410 Ostrołęka lub na adres e-mail:
sekretariat@mzostiit.ostroleka.pl.  
9.  W przypadku, gdy Pani/Pana zdaniem przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych narusza
przepisy prawa, ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych. 
10.  Podanie  przez  Panią/Pana  danych  osobowych  nie  jest  wymogiem  ustawowym,  jednakże  ich  niepodanie
uniemożliwia udział w wydarzeniu.
11.  W stosunku do Pani/Pana nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje,  w tym decyzje opierające się na
profilowaniu.
UWAGA! W formularzu stworzonym na poczet  rejestracji,  użytkownik  musi  samodzielnie  zaznaczyć  zgodę na proces
rejestracji – zapisu na wydarzenie.
"☐ Wyrażam zgodę  na przetwarzanie  podanych przeze  mnie  danych osobowych w celu  udziału  w wydarzeniu,  w  którym będę
występował jako uczestnik."

INTERPRETACJA NINIEJSZEGO REGULAMINU PRZYSŁUGUJE WYŁĄCZNIE ORGANIZATOROWI.
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FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Ostrołęka, 26.09.2020r.

Rajd Rowerowy „Na pożegnanie lata”

OŚWIADCZENIE ZAWODNIKA

IMIĘ ............................... NAZWISKO …............................................................ (zawodnika)

LAT ................................. (zawodnika)  MIASTO ....................................................................

KLUB (dobrowolne) ….............................................................................................................

TELEFON (dobrowolne) ..............................

☐ DLA NIEPEŁNOLETNICH - Niniejszym oświadczam, że moje niepełnoletnie dziecko/podopieczny* jest zdolne do udziału w „Rajdzie
Rowerowym”. Nie są mi znane żadne powody o charakterze zdrowotnym wykluczające moje dziecko/podopiecznego* z udziału w
imprezie i że startuje Ono wyłącznie za moją zgodą i na moją odpowiedzialność. Zapoznałem/am* się z regulaminem i akceptuję jego
warunki.

☐ DLA WSZYSTKICH - Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych w celu udziału w wydarzeniu, w
którym będę występował/będzie występowało* jako uczestnik.

☐ DLA WSZYSTKICH - Wyrażam zgodę na przetwarzanie  mojego wizerunku/mojego dziecka* przez Organizatora wydarzenia jak
również przez Miasto Ostrołęka i podmiotów współpracujących z Organizatorem. Zgody udzielam świadomie, wiem że mogę wycofać
ją w każdym momencie.  Zdaję sobie sprawę, że moje/mojego dziecka* zdjęcie może zostać umieszczone na stronie internetowej
Organizatora lub na stronie internetowej Miasta Ostrołęki i  podmiotów współpracujących w celu np. podsumowania wydarzenia.
Zdaję sobie sprawę, że jeżeli nie wyrażę zgody na przetwarzanie swojego/mojego dziecka* wizerunku, a doszłoby do sytuacji, w której
mogłabym/mógłbym/mogłoby* zająć miejsce na podium, Organizator nie poprosi mnie/mojego dziecka* do odbioru nagród podczas
oficjalnej dekoracji.
* niepotrzebne skreślić

I. OBOWIĄZEK INFORMACYJNY REALIZOWANY WOBEC OSÓB BIORĄCYCH UDZIAŁ W WYDARZENIU
Zgodnie z art. 13 RODO (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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) informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Dyrektor Miejskiego Zarządu Obiektów Sportowo-Turystycznych 
i  Infrastruktury Technicznej wykonujący zadania przy pomocy jednostki  budżetowej   zlokalizowanej  przy ul.  Generała
Józefa Hallera 10, 07-410 Ostrołęka. Z Administratorem może Pani/Pan skontaktować się pisemnie na wskazany powyżej
adres. 
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych jest nim Pan Piotr Podedworny. Z Inspektorem Ochrony Danych
może Pani/Pan skontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem swoich danych osobowych,  w
szczególności w zakresie wykonywania przez Panią/Pana przyznanych Pani/Panu na mocy RODO uprawnień. Z IOD można
skontaktować się: 
a) wysyłając e-mail na adres: sekretariat@mzostiit.ostroleka.pl; 
b) osobiście w siedzibie administratora.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na następujących podstawach:
a)  art.  6 ust.  1 lit.  a RODO – w przypadku gdy poda Pani/Pan dane dodatkowe wykraczające poza zakres wskazany  
w zgłoszeniu, dotyczy to również zgody na przetwarzanie wizerunku;
b) art. 6 ust. 1 lit. b RODO – w celu realizacji umowy dotyczącej udziału w wydarzeniu.
c) art. 6 ust. 1 lit. c RODO – w celu spełnienia przepisów prawa dotyczących m.in. archiwizacji dokumentacji.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a) podmioty, z którymi administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, które świadczą dla
administratora  usługi  z  zakresu  m.in.  doradztwa  prawnego,  doradztwa  informatycznego  lub  obsługi  rejestracji  na
wydarzenia;
b)  organy  i  inne  podmioty,  w  tym podmioty  publiczne,  uprawnione  do  uzyskania  Pani/Pana  danych  osobowych  na
podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
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5. Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane:
a)  wyłącznie  podmiotom,  którym  Administrator,  na  podstawie  przepisów  prawa  ma  obowiązek  je  udostępnić,  
w szczególności: policji;  sądowi; prokuraturze.
6.  Administrator  nie  ma  zamiaru  przekazywać  Pani/Pana  danych osobowych do  państwa  trzeciego  lub  organizacji
międzynarodowej, jak również nie będzie wykorzystywać danych do celów innych niż te, dla których zostały pierwotnie
zebrane. 
7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez następujące okresy czasu: 
a) 20 lat – dotyczy to danych osobowych pozyskanych w procesie zgłoszeniowym, bez względu na formę rejestracji. Po
wskazanym  okresie  dane  osobowe  będą  podlegały  brakowaniu,  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  prawa
zatwierdzonymi przez Archiwum Państwowe;
b) dożywotnio – dotyczy to danych osobowych uczestników w zakresie imienia, nazwiska, roku urodzenia lub kategorii
wiekowej, czasu / osiągniętego wyniku. Dane te będą traktowane jako dane historyczne;
c) do chwili wycofania zgody – dotyczy to danych w zakresie wizerunku.
8. Przysługuje Pani/Panu prawo: 
a) cofnięcia zgody w przypadku podania dodatkowych danych
b) dostępu do danych osobowych; 
c) prawo do sprostowania danych osobowych; 
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 
e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
Wskazane powyżej żądania mogą być wnoszone pisemnie na adres: Miejski Zarząd Obiektów Sportowo-Turystycznych  
i Infrastruktury Technicznej z siedzibą przy ul. Gen. J. Hallera 10, kod pocztowy 07-410 Ostrołęka lub na adres e-mail:
sekretariat@mzostiit.ostroleka.pl.  
9.  W przypadku, gdy Pani/Pana zdaniem przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych narusza
przepisy prawa, ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych. 
10.  Podanie  przez  Panią/Pana  danych  osobowych  nie  jest  wymogiem  ustawowym,  jednakże  ich  niepodanie
uniemożliwia udział w wydarzeniu.
11.  W stosunku do Pani/Pana nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje,  w tym decyzje  opierające się  na
profilowaniu.

II. ANONIMOWY UCZESTNIK / WYKORZYSTANIE WIZERUNKU
1. Organizator nie dopuszcza do udziału w Wydarzeniu anonimowych uczestników.
2.  Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  przeprowadzenia  z  każdym  z  Uczestników  wywiadów,  robienia  zdjęć  i/lub
filmowania,  używania  imion  i  nazwisk,  wizerunku,  podobizny  lub  głosu  oraz  innych  materiałów  pochodzących  lub
związanych z uczestnictwem w Wydarzeniu na potrzeby reklamowe, promocyjne, a także możliwość ich wykorzystania w
internecie  lub  w  transmisjach  radiowo-telewizyjnych  oraz  na  wszelkie  inne  potrzeby  komercyjne  z  prawem  do  ich
modyfikowania.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i
nagrań dźwiękowych przedstawiających Uczestników oraz wypowiedzi, informacji i pomysłów Uczestników w celu reklamy
i promocji. Tego rodzaju zdjęcia, materiały, wywiady i nagrania mogą być bezpłatnie umieszczone na wybranych nośnikach
elektronicznych w katalogach oraz mediach, w tym w telewizji, radiu, gazetach, magazynach, na stronach internetowych i
na  wystawach,  mogą  być  wykorzystywane  na  potrzeby  reklamowe,  promocyjne  oraz  do  wszelkich  innych  celów
komercyjnych związanych z działalnością prowadzoną przez Organizatora i podmiotów z nim powiązanych.
4. Uczestnik przyjmuje do wiadomości możliwość zmian, modyfikacji i skrótów związanych z użyciem imienia, wizerunku,
podobizny, głosu czy też informacji biograficznych Uczestnika.
5.  Uczestnik oświadcza, że Organizator nie jest i nie będzie zobligowany do uiszczenia jakichkolwiek opłat związanych z
uprawnieniami opisanymi w niniejszym dziale.
6.  Uczestnik  ma  prawo  odmówić  zgody  na  użycie  swojego  wizerunku  lecz  w  tym  przypadku  Organizator  zostanie
pozbawiony  możliwości  nagrodzenia  takiego  zawodnika  podczas  oficjalnej  dekoracji  (na  podium).  ODBIÓR  NAGRÓD
WYŁĄCZNIE OSOBISTY!

CZYTELNY PODPIS ZAWODNIKA/RODZICA/OPIEKUNA*
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