Regulamin
VIII Biegu Zimowego po Wielkopolskim Parku Narodowym
Mosina 30.01.2022 r.
Impreza zostanie dostosowana do aktualnych wymogów panujących w kraju.
Jeśli impreza nie będzie mogła odbyć się w tradycyjny sposób, organizator
zorganizuje bieg wirtualny.
Cele i założenia biegu
•
•
•
•
•

Bieg ma charakter charytatywny, zbiórka publiczna na rzecz WOŚP,
Promocja „Trasy trzech aktywności po Wielkopolskim Parku Narodowym”
Popularyzacja biegania, jako najprostszej formy rekreacji fizycznej,
Promocja gminy Mosina
Propagowanie zdrowego trybu życia

Organizatorzy
K.S. IDMAR

Partnerzy:
- Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mosinie
- Gmina Mosina
- Wielkopolski Park Narodowy
- Jednostki Ochotniczej Straż Pożarnej Gminy Mosina
- GCI Mosina
- Mosiński Ośrodek Kultury

Termin, miejsce i trasa
•
•
•
•

•
•
•

Impreza odbędzie się w dniu 30.01.2022 roku (niedziela) na terenie Mosiny oraz Wielkopolskiego Parku
Narodowego.
Start/Meta: Wielkopolski Park Narodowy, kąpielisko Glinianki przy ul. Pożegowskiej w Mosinie
Dystans ok.10 kilometrów. Start biegu o godz. 12:00
Biegi dla dzieci i młodzieży na dystansach:
o 150 m – przedszkolaki, roczniki 2015 młodsze start godz. 11:00
o 300 m – klasy I-III szkół podstawowych, roczniki 2014-2012, start godz. 11:15
o 950 m – klasy IV-VI szkół podstawowych, roczniki 2011-2009, start godz. 11:25
o 950 m – klasy VII-VIII szkół podstawowych, roczniki 2008-2007, start godz. 11:25
Limit czasowy ukończenia biegu głównego na 10 km - 1h 30 min
Limit uczestników 450 osób
Elektroniczny pomiar czasu

Zasady uczestnictwa i zgłoszenia
•

•

Zgłoszenia do biegu przyjmowane będą WYŁĄCZNIE drogą elektroniczną na stronie www.mosinskiegp.pl
- zakładka Bieg Zimowy. (Ze względu na charytatywny charakter biegu prosimy o przemyślane zapisy,
celem maksymalnego wykorzystania przyznanego limitu uczestników biegu)
Udział w biegu jest płatny
- do dnia 19.01.2022 - 45 zł płatne na konto w momencie zapisów – bieg na 10 km
- do dnia 19.01.2022 – 15 zł płatne na konto w momencie zapisów – biegi dziecięce i młodzieżowe
Podczas VIII Biegu Zimowego odbędzie się zbiórka publiczna na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy. W czasie odbioru pakietu startowego w biurze zawodów będzie znajdowała się puszka WOŚP
do której można wrzucić dobrowolny datek.
Zapisy na VIII Bieg Zimowy zostaną zakończone zostaną 19 stycznia 2022 r. (wtorek) o godz. 22:00

Zasady uczestnictwa i zgłoszenia – bieg 10 km
•
•

•
•
•
•

•
•

•
•
•
•

Do biegu dopuszczeni zostaną zawodnicy urodzeni w roku 2004 i starsi
Do startu dopuszczeni zostaną zawodnicy, którzy:
− Dokonają weryfikacji w Biurze Zawodów. Odbieranie pakietów i numerów startowych odbywać się
będzie osobiście na podstawie dokumentu tożsamości z datą urodzenia oraz zdjęciem lub na
podstawie upoważnienia zamieszczonego na stronie www.osirmosina.pl - zakładka Bieg Zimowy.
Należy ją wydrukować, uzupełnić i przekazać podpisaną przez siebie kartę osobie, która odbiera
pakiet za zawodnika.
− Przedstawią zaświadczenie lekarskie stwierdzające zdolność do udziału w biegu długodystansowym
lub złożą oświadczenie wyrażające zgodę na udział w biegu na własną odpowiedzialność podpisane
własnoręcznie. Oświadczenie jest podpisywane w momencie odbioru pakietu startowego w biurze
zawodów.
− wyrażą pisemną zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby organizacji VIII Biegu
Zimowego w dniu 30.01.2022 r.
− Dokonają opłaty startowej w terminie 3 dni od dnia rejestracji na konto organizatora zawodów po
wypełnieniu zgłoszenia elektronicznego. Opłata za udział w biegu jest opłatą manipulacyjną
organizatora biegu na rzecz realizacji zadania.
− Uczestnik może przepisać pakiet na inną osobę do dnia 25 stycznia 2022 r. lub odebrać pakiet
startowy do 7 dni po zakończeniu imprezy.
Przeniesienie opłaty startowej jest możliwe po wcześniejszym zgłoszeniu mailowym
(estera.wekwert@mosina.pl) na osobnym formularzu dostępnym na stronie www.mosinskiegp.pl zakładka Bieg Zimowy.
− Organizatorzy biegu nie wystawiają faktur VAT.
− Osoby w wieku poniżej 18 lat, (które w dniu biegu tj. 30.01.2022 nie osiągnęły jeszcze
pełnoletności) zobowiązane są do posiadania pisemnego pozwolenia na udział od rodziców lub
prawnych opiekunów, z ich podpisem.
Pobranie numeru startowego przez zawodnika będzie równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu
Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem biegu i zobowiązany jest do jego
przestrzegania
Za zgłoszenie uważane jest prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej
oraz wpłacenie opłaty startowej.
Po zarejestrowaniu zgłoszenia i zaksięgowaniu opłaty startowej dane zawodnika (imię i nazwisko,
miejsce zamieszkania - miejscowość, rok urodzenia, przynależność klubowa, płeć) zostaną opublikowane
na liście zgłoszeń na stronie internetowej. Do biegu głównego zostają dopuszczeni zawodnicy, którzy
terminowo dokonali opłaty startowej i widnieją na liście startowej.
Numery startowe będą wydawane w biurze zawodów po złożeniu oświadczenia o zdolności do biegu.
Oświadczenia dostępne są na stronie www.mosinskiegp.pl – zakładka Bieg Zimowy
Otwarcie Biura zawodów(akredytacja zawodników, wydawanie numerów startowych, itd.):
➢ Hala OSiR w Mosinie przy ul. Krasickiego 16 w Mosinie:
Piątek 28.01.2022 r. w godz. 16:00 – 20:00
Sobota 29.01.2022 r. w godzinach 10:00 - 15:00
➢ Kąpielisko Glinianki, przy ul. Pożegowskiej w Mosinie
Niedziela 30.01.2022 w godzinach 9:30-11:50
Numer startowy musi być przypięty z przodu na piersiach.
Chip pomiarowy znajduje się pod numerem startowym. Po biegu chipy nie podlegają zwrotowi – opłata
za pomiar czasu wliczona jest w opłatę startową.
W przypadku rezygnacji z udziału w biegu prosimy o informacje na e-mail: estera.wekwert@mosina.pl
Wszyscy uczestnicy VIII Biegu Zimowego po Wielkopolskim Parku Narodowym są zobowiązani do
stosowania się do poleceń osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, służb porządkowych oraz obsługi
z ramienia Organizatora.
Decyzje obsługi medycznej co do kontynuowania biegu są ostateczne i niezmienne.

•
•

Zawodnik jest zobowiązany do rozpoczęcia udziału w biegu najpóźniej do 15 min od oficjalnego startu.
Po tym czasie zawodnik może wziąć udział w biegu, jednak jego czas nie będzie brany do klasyfikacji
końcowej.
Na podstawie uzgodnień z WPN udział zawodnika biegnącego z psem jest niedozwolony.

Zasady uczestnictwa w biegu dziecięcym „Wokół Glinianek”
Zapisy na bieg „Wokół Glinianek” odbywać się będą drogą elektroniczną wyłącznie na formularzu
zgłoszeniowym.
Biegi dziecięce organizowane są jako osobna impreza biegowa. Limit uczestników: 100 osób
Zgłoszenia dzieci przyjmowane są do 19 stycznia 2022 r. – system elektroniczny
Biuro zawodów:
➢ Hala OSiR w Mosinie przy ul. Krasickiego 16 w Mosinie:
Piątek 28.01.2022 r. w godz. 9:00 – 20:00
Sobota 29.01.2022 r. w godzinach 10:00 - 15:00
➢ Kąpielisko Glinianki, przy ul. Pożegowskiej w Mosinie
Niedziela 30.01.2022 w godzinach 9:30-10:50
• W DNIU ZAWODÓW 30 stycznia 2022 ZGŁOSZENIA NIE SĄ PRZYJMOWANE
• ODBIÓR NR STARTOWYCH DLA DZIECI W BIURZE ZAWODÓW
• LICZBA MIEJSC OGRANICZONA: 100 OSÓB
• Udział w biegach młodzieżowych jest PŁATNY i wynosi 15 zł!
Pakiety za dzieci odbierają rodzice, opiekunowie.
Każdy uczestnik biegu otrzyma numer startowy, okolicznościowy medal, wodę, mały poczęstunek.
PROSIMY PAMIETAĆ O PRZYNIESIENIU ZGODY NA UDZIAŁ DZIECKA W BIEGU W MOMENCIE ODBIORU NR
STARTOWEGO.

Zwrot wpisowego/warunki reklamacji
W przypadku rezygnacji z udziału w biegu, zawodnikowi przysługuje zwrot wpisowego na następujących
warunkach:
Do dnia 25 grudnia 2021 r. – 100% wpisowego
Do 10 stycznia 2022 r. – 50% wpisowego
Od 11 stycznia 2022 r. – brak możliwości zwrotu wpisowego. Zawodnik ma prawo odebrać pakiet startowy.
Zwrot wpisowego zostanie zwrócony na konto przez system przelewy24.pl w terminie 3 dni od dnia
zgłoszenia rezygnacji udziału w 8 Biegu Zimowym po WPN. Rezygnację należy zgłosić na adres:
estera.wekwert@mosina.pl

Zasady finansowania
•
•

Koszty związane z przeprowadzeniem imprezy pokrywają organizatorzy oraz sponsorzy
Zawodnicy przyjeżdżają na koszt własny lub organizacji delegującej.

Klasyfikacja końcowa
•

Dzieci i młodzież – puchary za miejsca 1,2,3 w każdej kategorii wiekowej z podziałem na chłopców i
dziewczęta.

• Generalna Kobiet i Mężczyzn - Puchary za miejsca 1,2,3
• Klasyfikacja kobiet i mężczyzn zameldowanych na terenie Gminy Mosina - Puchary za miejsca 1,2,3
• Klasyfikacja wiekowa kobiet i mężczyzn:
o K/M 30 zawodnicy urodzeni w roku 1992 i młodsi - Puchary za miejsca 1,2,3
o K/M 45 zawodnicy urodzeni w latach 1977-1991 - Puchary za miejsca 1,2,3
o

K/M 45+ zawodnicy urodzeni w roku 1976 i starsi - Puchary za miejsca 1,2,3

Osoby nagrodzone w kategorii OPEN nie będą nagradzane w kategoriach wiekowych.

Bieg wirtualny
Jeżeli ze względu na obowiązujące w dniu biegu zasady, nie będzie można zorganizować biegu w tradycyjny
sposób, bieg odbędzie się w formie wirtualnej. Zapisani zawodnicy zostaną o tym fakcie poinformowani w
osobnym e-mailu. Informacja zostanie również udostępniona na stronach internetowych:
www.osirmosina.pl, www.mosinskiegp.pl oraz na portalach społecznościowych.
W biegu wirtualnym biorą udział osoby, które się zarejestrowały i wniosły opłaty startowe.
W dniach 29-30 stycznia 2022 r. zawodnik będzie zobowiązany przebiec dystans 10 km, po wyznaczonej przez
siebie trasie.
Po zatwierdzeniu zgłoszenia każdy uczestnik otrzyma możliwość pobrania formatki numeru startowego do
wydruku. Numer ten można wydrukować i samodzielnie wypełnić swoim numerem startowym.
Po ukończeniu wraz z przesyłką uczestnik otrzyma oryginalny wydrukowany pamiątkowy numer startowy.
Bieg z numerem startowym jest obowiązkowy.
Każdy uczestnik dokonuje pomiaru dowolnym urządzeniem wyposażonym w GPS. Zawodnik przesyła do
organizatora ślad trasy wraz z wynikiem.
Po otrzymaniu wszystkich wyników zostanie opublikowana lista wszystkich zawodników, którzy ukończyli
bieg. Nie będzie prowadzona klasyfikacja końcowa.
Medal za ukończenie zadania będzie wysyłany wraz z pakietem startowym. Organizator udostępni możliwość
odbioru pakietu w Biurze Zawodów we wskazane dni.
Szczegółowy regulamin zostanie udostępniony w przypadku przekwalifikowania 8 Biegu Zimowego na Bieg
wirtualny.

Szczególne zasady bezpieczeństwa
•
•
•
•
•

Zabroniony jest start zawodników, którzy są chorzy, przeziębieni, przemęczeni, spożywali alkohol, środki
chemiczne wpływające na zdolności psychofizyczne, jakiekolwiek leki bez wiedzy lekarza lub nie
posiadają wystarczającej wiedzy odnośnie swojego stanu zdrowia i formy sportowej.
Zabroniony jest start zawodników, którzy są chorzy, przeziębieni, przemęczeni, spożywali alkohol, środki
chemiczne wpływające na zdolności psychofizyczne, jakiekolwiek leki bez wiedzy lekarza lub nie
posiadają wystarczającej wiedzy odnośnie swojego stanu zdrowia i formy sportowej.
W przypadku odczucia jakichkolwiek dolegliwości w czasie biegu zawodnicy powinni natychmiast
przerwać bieg, poprosić wolontariuszy lub najbliższe osoby o wezwanie pomocy lub osobiście udać się
do punktu pomocy medycznej na mecie.
Bieg jest imprezą ubezpieczoną na zasadach ogólnych. Organizator zaleca wykupienie ubezpieczenia
indywidualnego od następstw nieszczęśliwych wypadków we własnym zakresie.
Zachęcamy, aby osoby rozpoczynające przygodę z bieganiem lub wracające po kontuzji lub dłuższej
przerwie, pokonały trasę biegu rekreacyjnie, marszobiegiem dostosowując tempo biegu do aktualnej
formy i kondycji.

Szczególne zasady bezpieczeństwa związane z tymczasową organizacją ruchu
•
•
•

•

Uczestnicy biegu zobowiązani są do przestrzegania ustaleń zawartych w tymczasowej organizacji ruchu
na czas trwania 8 Biegu Zimowego po Wielkopolskim Parku Narodowym. Zobowiązani są do poruszania
się tylko i wyłącznie po trasie biegu, oznaczonej przez organizatora.
Uczestnicy biegu zobowiązani są do przestrzegania poleceń policji, służb porządkowych, służb
informacyjnych, straży miejskiej, straży pożarnej, służby medycznej oraz innych służb, które
zabezpieczają trasę biegu oraz miasteczko biegowe.
Po starcie uczestnicy biegu opuszczają kąpielisko Glinianki i poruszają się odcinkiem drogi leśnej,
przekraczając następnie dwie śluzy na drodze powiatowej 2495P, gdzie odbywać się będzie ruch
częściowo otwarty. Należy więc zachować ostrożność i stosować się do zasad ruchu drogowego oraz
poleceń służb zabezpieczających śluzy oraz kierujących ruchem.
Uczestnicy Biegu Zimowego biegnąc po terenach leśnych, gdzie - poza wzmożoną uwagą na przeszkody
naturalne - zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa pożarowego.

Ochrona Przyrody
Na całej trasie biegu należy stosować się do zasad ochrony przyrody oraz Regulaminu Wielkopolskiego Parku
Narodowego, a w szczególności zabrania się:
•
zaśmiecania terenu (np. porzucania opakowań po odzywkach, butelek, kubeczków, itp – wszystkie
śmieci można zostawić na punktach odżywczych),
•
schodzenia z trasy biegu,
•
zakłócania ciszy.

Postanowienia końcowe
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Bieg odbędzie się bez względu na pogodę za wyjątkiem temperatury powietrza poniżej -15 stopni
Celsjusza
Uczestnicy mają obowiązek zachowania zasad fair-play podczas trwania biegu i na terenie imprezy.
Organizator zastrzega sobie prawo zakończenia przyjmowania zgłoszeń w momencie przekroczenia
liczby 450 uczestników na bieg, w przypadku osiągnięcia maksymalnego limitu OSiR w Mosinie będzie
przyjmował zawodników na listę rezerwową na adres email: estera.wekwert@mosina.pl
Organizator zapewnia szatnię oraz natryski dla uczestników biegu w dniu 30.01.2022 w hali sportowej
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mosinie przy ul. Szkolnej 1, w godzinach 10:45 - 14:30
Organizatorzy zapewniają opiekę lekarską w trakcie trwania imprezy biegowej, toalety.
Organizator zapewnia depozyt w dniu biegu w godzinach 9:30 – 14:30 – kąpielisko Glinianki
Organizatorzy nie będą odpowiadali za przedmioty pozostawione bez zabezpieczenia lub skradzione
podczas imprezy.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu.
Każdy uczestnik biegu otrzyma pamiątkowy medal, ciepły posiłek, kawę, herbatę, poczęstunek na
ognisko (wydawane będą po okazaniu numeru startowego).
Parking dla uczestników biegu - Polana przy ulicy Pożegowskiej i Skrzyneckiej w Mosinie - czynny w dniu
30.01.2022 od godziny 9:30
Interpretacja regulaminu należy do organizatora
Uczestnicy biegu oraz osoby towarzyszące są zobowiązane do przestrzegania regulaminu
Wielkopolskiego Parku Narodowego
Dane osobowe Uczestników dokonujących rejestracji przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 i 7
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, oraz art. 81 ustawy o prawie autorskim i
prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. 2017 poz. 880 z późn. Zm.) oraz Ustawy z dnia 10
maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z uczestników wywiadu, robienia mu
zdjęć i filmowania na potrzeby reklamowe, promocyjne, wykorzystania w Internecie lub w transmisjach

•

•

radiowo-telewizyjnych oraz na inne potrzeby komercyjne na podstawie regulaminu imprezy
niemasowej oraz zgody wyrażonej przez uczestnika biegu w biurze zawodów.
Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania na całym świecie wszelkich zdjęć,
materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników biegu. Mogą
one być wykorzystane przez Organizatora poprzez umieszczanie na nośnikach typu CD-Rom, DVD, w
katalogach oraz mediach, na stronach internetowych, w gazetach i na wystawach, jak również na
potrzeby promocyjno-reklamowe związane z działalnością prowadzoną przez Organizatora na
podstawie zgody wyrażonej przez uczestnika biegu w biurze zawodów.
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z organizacją VIII Biegu Zimowego po
Wielkopolskim Parku Narodowym w dniu 30.01.2022 r., Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 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… (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016 r.) oraz Ustawy z dnia 10
maja 2018 r. o ochronie danych osobowych , jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mosinie, ul. Szkolna 1,
62-050 Mosina.

Obowiązek informacyjny
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO),
obowiązującego od 25 maja 2018 r., informuję, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mosinie, ul. Szkolna 1,
62-050 Mosina
2) W podmiocie jest wyznaczona osoba nadzorująca przestrzeganie zasad ochrony danych - kontakt z
Inspektorem Ochrony Danych – e-mail: aleksandra@eduodo.pl lub iod@eduodo.pl
3) Pani/Pana dane osobowe oraz dane innych osób współpracujących przetwarzane będą na podstawie
obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody. Przetwarzanie
Pani/Pana danych pozwala nam na świadczenie usług, zgodnych ze Statutem Ośrodka Sportu i Rekreacji w
Mosinie m.in. wstępu na obiekty placówki, uczestnictwo w zajęciach organizowanych przez placówkę,
kontakt związany ze świadczeniem usług, a także przesyłanie informacji o planowanych działaniach i
informacji marketingowych. W szczególności przetwarzamy Państwa dane osobowe:
a) w celu wykonania umowy o świadczenie usług (w tym m. in. realizacji zamówień, rozliczeń, komunikacji
związanej ze świadczeniem usług) Podstawą przetwarzania jest niezbędność do wykonania umowy (art. 6 ust.
1 lit. b RODO). Jeżeli w trakcie rejestracji lub w czasie korzystania z usługi podała Pani/Pan nam dane, których
podanie było opcjonalne to podstawą ich przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
b) w celu obsługi reklamacji i ewentualnych innych roszczeń. Podstawą przetwarzania jest uzasadniony
interes Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mosinie (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na zabezpieczeniu
informacji o współpracy (w tym m.in. o historii usług świadczonych na Pani/Pana rzecz, komunikacji z nami
oraz płatnościach) w celu obsługi ewentualnych roszczeń;
c) w celach analitycznych lub statystycznych. Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie
uzasadniony interes Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mosinie (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na
wykorzystywaniu analiz finansowych i sprzedażowych na potrzeby wewnętrznego raportowania i
wyznaczania optymalnych kierunków naszego rozwoju;
d) w celu uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mosinie na podstawie
zainteresowania ofertą OSiR w Mosinie. Podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wykonania
umowy (art. 6 ust. 1. b RODO)
e) w celu promocji działalności OSiR w Mosinie poprzez artykuły, fotografie, filmy itp. w środkach masowego
komunikowania, w tym stronę internetową i inne. Podstawą prawną przetwarzania danych jest uzyskanie
zgody. (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:

a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działających na zlecenie
organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego
prawa,
b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w
Mosinie przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Kierownik placówki.
c) podmioty realizujące zadania Administratora Danych Osobowych, takie jak: operator pocztowy, bank,
dostawca oprogramowania dziedzinowego
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu/celów
określonych w pkt 3, lecz nie krócej niż przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji lub innych
przepisach prawa.
6) Ma Pani/Pan prawo do żądania od Administratora:
a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
b) do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
c) do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach, gdy:
- dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane
- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych
- dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem
- dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa
- osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych
d) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu
Administratora – przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tym zakresie, chyba że będziemy w stanie
wykazać, że są one nam niezbędne do realizacji zadania narzuconego przez powszechnie obowiązujące
prawo,
e) do przenoszenia danych,
f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
w celu skorzystania z praw określonych powyżej (lit. a-f) należy skontaktować się z Administratorem lub z
Inspektorem Danych Osobowych.
7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie
Pani/Pana danych osobowych narusza przepisu ustawy o ochronie danych osobowych, a od 25 maja 2018 r.
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
8) Podanie danych osobowych do spełnienia w/w celów w zależności od rodzaju załatwianej sprawy w
Ośrodku Sportu i Rekreacji w Mosinie może być wymogiem ustawowym, warunkiem umownym, warunkiem
zawarcia umowy lub dowolnie wyrażoną zgodą. W sytuacji, gdy podanie danych osobowych jest
obowiązkowe do załatwienia określonej kategorii spraw, konsekwencją niepodania wymaganych danych
osobowych będzie brak możliwości podjęcia skutecznych działań w realizacji celu lub świadczenia usługi.
9) Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane

Dane kontaktowe
KS IDMAR
Ul. Krajkowo 1A
62-050 Krajkowo
Tel. 61 1019566
Email: estera.wekwert@mosina.pl

Telefony alarmowe
•
•
•

Jednolity numer alarmowy - 112
Policja - 997
Pogotowie ratunkowe - 999

OSiR w Mosinie

