
Załącznik nr 4 do Regulaminu 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA 
 
1. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, 
lecz niezbędne do udziału w biegu. Przetwarzanie i wykorzystanie danych obejmuje: imię, 
nazwisko, datę urodzenia, dane adresowe, miejscowość zamieszkania, nazwę klubu, 
wizerunek. 

2. Dane osobowe uczestników podczas XV Karczewskiego Biegu Szlakami MPK  14.05.2022r. 
przetwarzane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności 
z Ustawą z 10.05.2018 o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000). 

3. Dane osobowe uczestników biegu będą przetwarzane w celach: przeprowadzenia biegu, 
promocji, przesyłania informacji. 

4. Przeprowadzenie biegu będzie w szczególności dotyczyło: rejestracji uczestnika, 
przypisania do odpowiedniej kategorii wiekowej i ustalenia wysokości opłaty startowej, 
prezentacji list startowych w zakresie: imię, nazwisko, miejscowość, kraj, kategoria wiekowa, 
płeć, klub, wizerunek bez ograniczenia czasowego na stronie internetowej Organizatora 
i innego podmiotu wybranego przez Organizatora, prezentacji list startowych w Biurze 
Zawodów w zakresie: imię, nazwisko, miejscowość, rok urodzenia w Biurze Zawodów, 
weryfikacji uczestnika imprezy w Biurze Zawodów, wyłonienia i prezentacji uczestników 
i zwycięzców, w tym w szczególności poprzez ogłoszenie ich danych osobowych publicznie, 
to jest w stosunku do nieoznaczonej grupy odbiorców przez spikera w trakcie biegu i na 
mecie oraz w prasie, radiu, telewizji i innych mediach, prezentacji wyników w zakresie: imię, 
nazwisko, miejscowość, kraj, kategoria wiekowa, płeć, klub, wizerunek bez ograniczenia 
czasowego na stronie internetowej Organizatora i innego podmiotu wybranego przez 
Organizatora, a także na mecie, bezpośrednio po zakończeniu biegu, wysłania SMS 
z wynikiem dla każdego uczestnika, z czasem netto, brutto, międzyczasami, miejscem 
w klasyfikacjach, a także istotnych informacji dotyczących organizacji i przeprowadzenia 
biegu. informacyjnym, statystycznym i archiwalnym Organizatora. 

5. Administratorem danych osobowych osób jest Centrum Kultury i Sportu w Karczewie 
z siedzibą: 05-480 Karczew, ul. Bohaterów Westerplatte 55, telefon: 22780 62 80, 
e-mail:ckis@gminakarczew.pl 

6. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są zgody osób, których dane dotyczą. 

7. Odbiorcami danych osobowych uczestników, udostępnionych Organizatorowi będą firmy 
współpracujące przy organizacji biegu, którym Administrator powierzył przetwarzanie 
danych osobowych na podstawie stosownych umów powierzenia. Dane będą także 
udostępnione spikerom na trasie i mecie biegu, kibicom zgromadzonym na trasie i mecie 
biegu, osobom czytającym strony internetowe Administratora danych oraz podmiotów, 
którym powierzono przetwarzanie danych osobowych, czytelnikom mediów drukowanych, 
elektronicznych i innych. Dane osobowe pełnomocników uczestników imprezy nie będą 
udostępniane innym odbiorcom. 
8. W związku z faktem, że podstawą przetwarzania danych osobowych jest wyrażona przez 
uczestnika/pełnomocnika uczestnika zgoda na przetwarzanie danych osobowych, może ona 
zostać wycofana w dowolnym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody, przed jej wycofaniem. Zgoda może 
zostać wycofana poprzez przesłanie oświadczenia o wycofaniu zgody do Administratora: 
Centrum Kultury i Sportu w Karczewie z siedzibą: 05-480 Karczew, ul. Bohaterów 
Westerplatte 55, telefon: 22780 62 80, email:ckis@gminakarczew.pl 

 

 

 

 



9. Uczestnikom, których dane będą przetwarzane przysługują następujące prawa: 

• żądania dostępu do danych osobowych, 

• żądania sprostowania danych osobowych, 

• żądania usunięcia danych osobowych, 

• żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 

• do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, 

• do przenoszenia danych osobowych, 

• do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych narusza przepisy RODO. 

10. W związku z tym, że zdjęcia i nagrania mogą być zamieszczane na fanpage’ach 
Administratora znajdujących się w Serwisach społecznościowych Facebook i Instagram, 
informujemy, że serwery Facebook Ireland mogą znajdować się w Stanach Zjednoczonych. 
Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych przez Facebook Ireland dostępne są 
na stronie: https://www.facebook.com/privacy/explanation. 
11. Dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 
profilowaniu. 
 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska, 
numeru telefonu, adresu e-mail przez Administratora w celu realizacji  
XV Karczewskiego Biegu Szlakami MPK. 
 

……………………………………………………………. 
Data oraz czytelny podpis 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie stanu zdrowia w celu 

mojego uczestnictwa w XV Biegu Szlakami MPK. 

……………………………………………………………. 
Data oraz czytelny podpis 

 
 
Wyrażam zgodę na rozpowszechnianie moich danych osobowych w zakresie imienia  
i nazwiska oraz na publikację mojego wizerunku na stronie internetowej www.karczew.pl,  
w piśmie samorządowym Gminy Karczew „Głos Karczewa” oraz na portalu 
społecznościowym Facebook przez Administratora danych osobowych w celu realizacji  
i promocji imprez organizowanych przez Centrum Kultury  Sportu w Karczewie. 
 
 

……………………………………………………………. 
Data oraz czytelny podpis 


