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Leśna z Hakiem, jest częścią cyklu Aktywny Kędzierzyn-Koźle 2021 (AKK2021). AKK2021 składa się z czterech biegów plus 
Jokera:  

 Leśna z Hakiem – bieg leśny na dystansie około 5 km (28.lutego 2021).  
 Gruba Dycha na Dąbrowie – bieg leśny na dystansie około 10 km (27.czerwca 2021).  
 Bieg Twardziela – bieg przełajowy na dystansie 6 godzin (4 września 2021).  
 Strasznie Fajna Piątka – bieg w parku na dystansie 5 km (31.października 2021).  
 Joker - Świąteczny Renifer w Twierdzy –  (19.grudnia 2021) – dogrywka plus zakończenie cyklu AKK 2021.   

Na każdy bieg obowiązują osobne zapisy i osobne regulaminy.  

Medale z czterech biegów AKK2021, połączą się, tworząc … (?) … całość…  

§1 ORGANIZATOR, CEL 

1. Organizatorem wydarzenia jest: 
  
 Evado Active 

2. Dane teleadresowe: e-mail: biuro@sisxyz.pl, www.sisxyz.pl  
3. Cel:  

a. popularyzacja biegów oraz nordic walking jako najprostszej formy aktywności fizycznej, 
b. propagowanie aktywnego przebywania na świeżym powietrzu,  
c. promocja miasta Kędzierzyn-Koźle, powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego oraz województwa opolskiego. 

 

§2 TERMIN I MIEJSCE 

1. Termin: 28.02.2021 roku (niedziela), Kędzierzyn-Koźle.  
2. Godzina: start biegu głównego 10:00. Nordic Walking: 10:10.  
3. Start i meta znajdują się w Kędzierzynie-Koźlu, las na osiedlu Piastów. 
4. Brama startu zostanie zamknięta o godz. 10:15. Rozpoczęcie biegu/Nordic walking po tej godzinie nie będzie możliwe.  
5. Biuro Zawodów zlokalizowane będzie przy starcie w godzinach 8:30 do 9:30 
6. Organizator zastrzega sobie zmianę terminów i godzin otwarcia Biura Zawodów. 

 

§3 TRASA 

1. Długość trasy to około 5 km (plus/minus 500m, ale bardziej plus). Trasa jest trasą leśną i nie posiada atestu PZLA.  
2. Trasa zlokalizowana jest na terenie leśnym należącym do Nadleśnictwa Kędzierzyn.  
3. Trasę należy pokonać w regulaminowym limicie czasu - 60 minut.  
4. Trasa będzie miała oznaczenie kierunkowe.  
5. Punkt z wodą/napojami będzie znajdował się na mecie biegu. 

 

§4. WARUNKI UCZESTNICTWA 

1. Warunkiem startu jest pisemne zgłoszenie się zawodniczki/zawodnika i uiszczenie opłaty startowej.  
2. W biegu mogą wziąć udział osoby, które najpóźniej w dniu startu ukończą 16 lat.  
3. Uczestnicy poniżej 18 roku (minimum 16 lat ukończone do dnia startu) życia zostaną dopuszczeni do startu pod warunkiem 

podpisania oświadczenia o starcie na własną odpowiedzialność (w Biurze Zawodów) przez opiekuna prawnego 
4. Pomiar czasu i ustalenie kolejności będą dokonywane systemem elektronicznego pomiaru czasu. Każdy zawodnik podczas 

weryfikacji otrzyma numer startowy z chipem. Właściwe zamocowanie numeru jest warunkiem wystartowania                           
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i sklasyfikowania w biegu. Numer musi być widoczny i umieszczony z przodu. Organizator dopuszcza umocowanie numeru 
na pasku o ile numer będzie widoczny.   

5. Warunkiem sklasyfikowania zawodnika jest przebiegnięcie po zatwierdzonej trasie i ukończenie biegu w regulaminowym 
czasie. UWAGA!!! Ktokolwiek pozostanie na trasie po upływie czasu określonego w §3 pkt.3, ponosi za to 
odpowiedzialność własną, stosownie do obowiązujących przepisów ruchu drogowego oraz Kodeksu Cywilnego.  

6. W czasie trwania biegu uczestnicy są zobowiązani stosować się do poleceń osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, 
służb porządkowych i osób działających w imieniu Organizatora.  

7. W przypadku pojawienia się na trasie pojazdu uprzywilejowanego, uczestnicy biegu zobowiązani są do przerwania biegu 
i umożliwienia przejazdu.  

8. Za niedozwolone uznaje się:  
a. start zawodnika będącego pod wpływem alkoholu bądź innych środków odurzających,  
b. używanie na trasie biegu jakichkolwiek pojazdów,  
c. start z dziećmi w chustach/nosidełkach,  
d. start z kijami – nie dotyczy zawodników startujących w konkurencji Nordic Walking (odrębny start), 
e. przebycie części trasy przy pomocy środków transportu np. komunikacji miejskiej, skracanie, zmienianie trasy.  

9. Zawodnicy pokonujący dystans biegu w sposób niedozwolony zostaną zdyskwalifikowani.  
 

10. Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków. Wskazane jest 
ubezpieczenie się od następstw nieszczęśliwych wypadków we własnym zakresie.  

11. Przekazanie swojego numeru startowego innej osobie spowoduje dyskwalifikację obu zawodników.  
12. Osoby bez numeru startowego będą proszone o opuszczenie trasy biegu.  

 

§5 ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA 

1. Zgłoszenia uczestnictwa przyjmowane są elektronicznie:  
a. na stronie internetowej sisxyz.pl do dnia 20.lutego 2021 roku do godziny 23:59 
b. w biurze zawodów w dniu startu o ile nie zostanie przekroczony ustalony przez organizatora limit startujących.  

2. Za ważne zgłoszenie uważa się prawidłowo wypełniony formularz zgłoszeniowy oraz wpłacenie opłaty startowej.  
3. Weryfikacja zawodników, podpisywanie oświadczeń oraz odbiór numerów i pakietów startowych będą odbywać się w 

Biurze Zawodów.  
4. Podczas odbioru pakietu startowego zawodnicy zobowiązani są do podpisania oświadczenia, że są świadomi zagrożeń 

mogących pojawić się w związku ze startem oraz, że ich stan zdrowia pozwala na udział w tym biegu.  
5. Po odbiór pakietów zawodniczych należy zgłosić się osobiście. Wydawanie pakietów odbywać się będzie za okazaniem 

dokumentu tożsamości ze zdjęciem.  

6. Opłata startowa:  

a. 39,00 złotych, opłacona wyłącznie poprzez system płatności DotPay do dnia 20.02.2021 r. do godziny 23:59 

b. 69,00 złotych w dniu biegu w biurze zawodów.   

7. Zniżki w opłatach:   

a. 15% przy jednorazowej opłacie za wszystkie biegi cyklu Aktywny Kędzierzyn-Koźle 2021 
b. 50% wolontariusze pomagający przy organizacji. 
c. 100% osoby zaproszone przez Organizatora. 

Zniżki nie sumują się.  

UWAGA!!!  

Ww. zawodnicy zapisują się poprzez formularz zapisów, zaznaczając odpowiednią opcję zwolnienia z opłaty startowej. 
Wolontariusze, zapisują się w Biurze Zawodów.  

8. Opłata startowa:  

a. Wniesienie opłaty startowej możliwe jest wyłącznie poprzez system płatności DotPay. 
b. Wpłaty dokonane w inny sposób niż podany w regulaminie, tj. przelewem na konto Organizatora nie będą uznane i zostaną 

zwrócone na konto, z którego zostały dokonane.  
c. Raz wniesiona opłata startowa, nie podlega zwrotowi chyba, że przyczyną zwrotu będą działania, za które odpowiedzialność 

ponosi Organizator.  
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d. Organizator bez zgody nie dopuszcza możliwości przeniesienia opłaty oraz pakietu startowego na inną osobę. Organizator 
umożliwia uczestnikowi przeniesienie numeru startowego na innego zawodnika, który nie posiada jeszcze numeru 
startowego. Przeniesienie będzie możliwe na 10 dni przed wydarzeniem. Zgłoszenie przeniesienia numeru startowego na 
innego zawodnika należy wysłać na adres mailowy: biuro@sisxyz.pl . Informacja o przeniesieniu numeru powinna zostać 
wysłana przez osobę odstępującą pakiet i zawierać pełne dane rejestracyjne osoby przejmującej pakiet. Osoba przejmująca 
pakiet musi się zarejestrować. 

e. Opłata nie może zostać przeniesiona na kolejną edycję lub inną imprezę.  
f. Za termin wpłaty przyjmuje się datę uregulowania płatności przez system DotPay lub datę uiszczenia opłaty startowej                    

w Biurze Zawodów.  
g. Opłata startowa jest opłatą za uczestnictwo w biegu przeznaczona m.in. na pokrycie kosztów organizacyjnych imprezy.  
h. Organizator umożliwia uczestnikowi zmianę deklarowanego udziału na start w biegu towarzyszącym Nordic Walking. 

Zmiana będzie możliwa do 7 dni przed wydarzeniem. Zgłoszenie zmiany należy wysłać na adres mailowy: biuro@sisxyz.pl 

9. Uczestnik wypełniając elektroniczny formularz zgłoszeniowy potwierdza, iż startuje na własną odpowiedzialność i ponosi 
związane z tym ryzyko. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że udział w biegu 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. Wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz dokonanie opłaty startowej oznaczają, 
że Uczestnik ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w biegu i dobrowolnie zdecydował się 
podjąć to ryzyko, startując w zawodach na własną odpowiedzialność. 

 

§6. ZAPISY GRUPOWE 

1. W biegu startować mogą zawodnicy reprezentujący grupy. Zapisy grupowe mają na celu ułatwienie dokonania płatności                
w imieniu całej grupy przez firmę/stowarzyszenie/klub/przedstawiciela drużyny. 

2. Wysokość opłaty startowej przy zapisach grupowych pomniejszona jest o: 

a. 15 % przy zapisie grupy > 10 osób od opłaty standardowej na dzień zapisów.  

b. Zawodników przy zapisach grupowych nie dotyczą pozostałe zniżki wskazane w §5 pkt. 7.  

3. Sposób rejestracji:  

Przedstawiciel grupy kontaktuje się z Organizatorem przez wysłanie wiadomości e-mail na adres biuro@sisxyz.pl zawierającej:  

a. nazwę grupy, 

b. ilość zawodników wchodzących w skład grupy,  

c. dokładne dane, niezbędne do wystawienia faktury proforma.  

UWAGA!!! W tytule wiadomości należy wpisać: „Zapisy grupowe: ………………” (w miejscu kropek wpisując nazwę 
grupy/zespołu).  

Korespondencję dotyczącą startu grupy należy prowadzić w odpowiedzi na kolejne wiadomości lub zawsze podając powyższe 
sformułowanie w tytule wiadomości.  

d. W mailu zwrotnym przedstawiciel grupy, otrzyma rachunek proforma, będącą podstawą dokonania opłaty startowej za 
grupę.  

e. Po zaksięgowaniu opłaty na koncie Organizatora, przedstawiciel grupy otrzyma wiadomość e-mail z fakturą/rachunkiem.  

f. Zawodnicy zapisują się indywidualnie. Zawodnicy muszą mieć wpisaną w formularzu taką samą nazwę drużyny.  

h. W Biurze Zawodów każdy zawodnik odbiera pakiet i podpisuje dokumenty indywidualnie lub przez pełnomocnika.  

4. Zawodników zapisujących się poprzez zgłoszenie grupowe obowiązują wszystkie pozostałe punkty regulaminu.  

5. Minimalna ilość zawodników, których można zapisać poprzez zgłoszenie grupowe to 10 osób.  

6. Organizator nie przewiduje klasyfikacji drużynowej.  
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§7. KLASYFIKACJA 

1. Prowadzone będą następujące klasyfikacje:  

a. Generalna – OPEN (miejsca I-III) 
b. W kategoriach wiekowych Kobiet i Mężczyzn (miejsca I-III).:  

 K 18-29, M 18-29,  
 K 30-39, M 30-39,  
 K 40-49, M 40-49,  
 K 50-59, M 50-59,  
 K 60+, M-60+. 

c. Najstarszy uczestnik – najstarsza osoba, według roku urodzenia podanego w formularzu zgłoszeniowym, która ukończyła 
bieg; weryfikacja na podstawie dowodu osobistego lub innego dokumentu z datą urodzenia. 

d. Generalna zawodników niepełnosprawnych (miejsca I-III). 
e. Generalna zawodników Nordic Walking (miejsca I-III) 

 

§8. NAGRODY 

1. Każdy z zawodników, który ukończy bieg w regulaminowym czasie otrzyma pamiątkowy medal, który połączy się z innymi 
medalami cyklu Aktywny Kędzierzyn-Koźle 2021 (AKK-2021) i utworzy całość.  

2. W kategoriach wiekowych za miejsca I – III, dla kobiet i mężczyzn zostaną wręczone pamiątkowe statuetki/trofea.  
3. W kategoriach dla osób niepełnosprawnych za miejsca I-III, zostaną wręczone pamiątkowe statuetki/trofea. 
4. W kategorii Nordic Walking za miejsca I-III, zostaną wręczone pamiątkowe statuetki/trofea. 
5. W kategorii Najstarszy uczestnik zostanie wręczona jedna pamiątkowa statuetka/trofeum. 
6. Zawodnicy (zawodniczki), którzy otrzymają nagrody w klasyfikacji generalnej nie otrzymują nagród w kategorii wiekowej.  
7. Warunkiem otrzymania nagród jest ukończenie biegu i negatywny wynik możliwej kontroli antydopingowej.  
8. Nagrody/puchary nieodebrane podczas dekoracji przechodzą na rzecz Organizatora.  
9. Oficjalne ogłoszenie wyników nastąpi najpóźniej do 3 dni po zakończenia zawodów.  

 

§9. ŚWIADCZENIA ORGANIZATORA 

1. Szatnie i prysznice – nie będą dostępne 

2. Depozyt: nie będzie dostępny 

3. Każdy zawodnik otrzyma pakiet startowy, na który składają się:  

a. Imienny numer startowy + agrafki,  

b. Batonik/przekąska/owoc 

c. Woda po biegu 

d. Materiały informacyjne/reklamowe.  

4. Pakiety startowe można odebrać wyłącznie w Biurze Zawodów we wskazanych godzinach. Organizator nie wysyła pakietów 
startowych przed ani po zakończeniu imprezy w żadnym przypadku. Nieodebrane pakiety przechodzą na rzecz Organizatora.  

5. Nocleg – nie będzie zapewniony. 

6. Numery startowe:  

a. Podczas biegu uczestnicy muszą posiadać numery startowe przekazane przez Organizatora, przypięte z przodu do 
koszulki/bluzy startowej. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości jest niedopuszczalne pod karą dyskwalifikacji. 
Dopuszczalne jest umocowanie numeru na pasku o ile numer będzie widoczny.  

b. Numer startowy jest dokumentem przypisanym do konkretnego zawodnika. W przypadku utraty numeru startowego 
(zgubienie) za start na tym numerze innej osoby odpowiada przypisany do danego numeru zawodnik i jest to tożsame z 
dyskwalifikacją. Organizator nie wydaje duplikatów numerów startowych.  

c. Zawodnik zobowiązany jest sprawdzić czy otrzymany przez niego numer startowy jest taki sam jak numer na liście startowej, 
podpisanej w Biurze Zawodów karcie zawodnika oraz naklejce do depozytu (jeżeli depozyt jest zapewniony przez organizatora).  
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§10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Uczestników biegu obowiązują przepisy Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, International Association of Athletics Federations 
oraz niniejszy regulamin.  

2. W oparciu o art. 38 pkt 12 ustawy o prawach konsumenta uczestnikom nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy                 
o świadczenie usług związanych z wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień 
lub okres świadczenia usługi.  

3. Organizator zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia podczas biegu kontroli antydopingowej.  

4. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu. Zmiana regulaminu staje się skuteczna z momentem 
udostępniania na stronie sisxyz.pl. O zmianie Regulaminu Organizator powiadomi Uczestników/Użytkowników za 
pośrednictwem poczty elektronicznej. Uczestnik/Użytkownik, który nie akceptuje nowej treści Regulaminu powinien 
zawiadomić o tym Organizatora do 3 dni od opublikowania zmian. Przesłanie takiego zawiadomienia skutkuje usunięciem 
Uczestnika z listy biegu – w takiej sytuacji uiszczona opłata startowa zostanie zwrócona. 

5. Pisemne protesty dotyczące przebiegu biegu oraz jego wyników przyjmuje Sędzia Główny Zawodów do dwóch godzin po 
ustalonym limicie na pokonanie trasy, w dniu odbywania się biegu. Protesty, które wpłyną po tym terminie, pozostaną bez 
rozpoznania.  

6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu oraz trasy biegu.  

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie lub przerwanie imprezy z przyczyn od niego niezależnych. 

8. W przypadku zmiany terminu lub miejsca rozgrywania biegu z winy Organizatora, ten umożliwi uczestnikom skorzystanie             
z następujących możliwości:  

a. bezpłatne przepisanie pakietu startowego na innego zawodnika,  
b. bezpłatne przeniesienia opłaty startowej na bieg w roku kolejnym,  
c. rezygnacja z udziału i zwrot poniesionej opłaty startowej,  
d. inne, wskazane przez Organizatora w ogłoszeniu o zmianach.  

9. Uczestnik zobowiązany jest zgłosić wolę skorzystania z jednej z powyższych możliwości w ciągu 10 dni kalendarzowych od 
dnia publikacji ogłoszenia o zmianach na stronie Organizatora, na adres: biuro@sisxyz.pl lub w inny sposób wskazany przez 
Organizatora w ogłoszeniu. W przypadku otrzymania zgłoszenia od uczestnika po wskazanym terminie Organizator zastrzega 
sobie prawo do pozostawienia zgłoszenia bez rozpatrzenia.  

10. Zwrot poniesionej opłaty startowej nastąpi nie później niż w ciągu 30 dni kalendarzowych od upływu terminu na zgłoszenie 
rezygnacji wskazanego powyżej. W wyjątkowych sytuacjach powyższy termin może ulec wydłużeniu, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami.  

11. Uczestnik wyraża zgodę na publikację jego danych w zakresie imię, nazwisko, numer startowy, kategoria wiekowa, płeć, 
miejscowość, nazwę reprezentującej drużyny na ogólnodostępnych listach startowych.  

12. Poprzez udział w biegu, uczestnik wyraża zgodę na rozpowszechnianie jego wizerunku, głosu i wypowiedzi utrwalonych w 
ramach wszelkich materiałów (w tym w szczególności zdjęciowych, audiowizualnych, drukowanych i innych) zrealizowanych 
przez Organizatora lub osoby trzecie w ramach wydarzenia, w całości i we fragmentach, zarówno samodzielnie, jak i wraz z 
innymi dziełami i fragmentami, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych dla celów promocyjnych, reklamowych i 
informacyjnych Organizatora we wszelkich znanych formach i w środkach masowego przekazu, w tym w szczególności w 
zakresie: a) utrwalania i zwielokrotniania w nieograniczonej ilości egzemplarzy wszelkimi technikami i na wszelkich nośnikach 
obrazu i dźwięku, w tym wprowadzania do pamięci komputera i sieci teleinformatycznych, b) wprowadzania do obrotu, 
użyczenia lub najmu egzemplarzy, na których materiały utrwalono, c) rozpowszechniania w inny sposób, aniżeli określono 
powyżej, w tym: - nadawania i reemitowania - wyświetlania - publicznego odtwarzania - publicznego wykonywania - 
publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w 
tym udostępniania w sieciach teleinformatycznych, a w szczególności w Internecie i w ramach innych technik przekazu danych 
wykorzystujących sieci telekomunikacyjne, informatyczne i bezprzewodowe, a także w ramach dowolnych usług 
telekomunikacyjnych z zastosowaniem jakichkolwiek systemów i urządzeń oraz we wszelkich mediach i serwisach 
społecznościowych takich jak Facebook, Twitter, Instagram, YouTube itp. W powyższym zakresie Organizatorowi przysługuje 
prawo udzielania dalszych upoważnień oraz licencji na rzecz osób trzecich. 

13. Zgłoszenie uczestnictwa w biegu wyrażone poprzez wysłanie zgłoszenia zgodnie z par.5 lub przedłożenie go w Biurze 
Zawodów jest równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu.  
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15. Regulamin dostępny jest do wglądu w Biurze Zawodów oraz na stronie internetowej z zapisami oraz sisxyz.pl 

16. Dodatkowe informacje o imprezie można uzyskać na stronach: www.sisxyz.pl oraz facebookowych: 

@fabrykaaktywnosciXYZ  

17. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.  

18. Dodatkowe pytania prosimy kierować na adres: biuro@sisxyz.pl  

 

§11. Klauzula informacyjna RODO.  

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) 
(zwanego dalej „RODO”) informujemy, iż: 

2. Administrator danych osobowych - art. 13 ust. 1 lit. a) RODO: Administratorem danych osobowych uczestników biegu jest 
Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych XYZ z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu (zwana dalej „Administratorem” lub 
„Stowarzyszeniem”).  

3. Cel przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania - art. 13 ust. 1 lit. c) RODO: Dane osobowe 
uczestników będą przetwarzane w celach:  

a. zawarcia i wykonania umowy związanej z uczestnictwem w biegu – na podstawie umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,  
b. w razie wyrażenia dodatkowych zgód – na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO w zakresie i w celach wskazanych w treści 

zgód,  
c. w przypadku ewentualnych sporów dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń bądź 

obrony praw Administratora - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, co stanowi tzw. prawnie uzasadniony interes, którym 
jest dochodzenie roszczeń i obrona praw Administratora.  

4. Informacje o kategoriach odbiorców danych osobowych - art. 13 ust. 1 lit. e) RODO: Dane osobowe uczestników mogą zostać 
ujawnione:  

a. pracownikom i współpracownikom Stowarzyszenia posiadającym upoważnienie do przetwarzania danych osobowych w 
związku z wykonywaniem obowiązków,  

b. dostawcom usług technicznych i organizacyjnych dla Stowarzyszenia (w szczególności dostawcom i podmiotom 
wyspecjalizowanym w zapewnianiu obsługi technicznej systemów teleinformatycznych – w tym systemu zapisów, 
dostawcom i podmiotom wyspecjalizowanym w zapewnianiu usług pocztowych),  

c. podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.  

5. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej - art. 13 ust. 1 lit. f) RODO: 
Stowarzyszenie nie przekazuje danych osobowych uczestników do odbiorców zlokalizowanych poza Europejskim Obszarem 
Gospodarczym (kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein) i organizacji międzynarodowych.  

6. Okres, przez który dane osobowe będą przetwarzane - art. 13 ust. 2 lit. a) RODO: Dane osobowe uczestników przetwarzane 
będą przez okres obowiązywania umowy związanej z uczestnictwem w biegu oraz po zakończeniu umowy do czasu wygaśnięcia 
wzajemnych roszczeń wynikających z tej umowy. W przypadku, gdy nie zostanie Pani/Pan zakwalifikowana do uczestnictwa w 
biegu dane zostaną usunięte po upływie trzech miesięcy od negatywnej decyzji. W przypadku, gdy dane przetwarzane są na 
podstawie wyrażonej zgody, dane będą przetwarzane do czasu jej cofnięcia.  

7. Prawa przysługujące osobie, której dane są przetwarzane - art. 13 ust. 2 lit. b) i c) RODO: Uczestnikom przysługuje prawo 
dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawie do wniesienia 
sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawie do przenoszenia danych. W przypadku wyrażenia zgody jest możliwość wycofania 
zgody w dowolnym momencie. Skorzystanie z prawa do wycofania zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce 
do momentu wycofania zgody. 8.7. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - art. 13 ust. 2 lit. d) RODO Uczestnicy mają 
prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

8. Obowiązek podania danych - art. 13 ust. 2 lit. e) RODO: Podanie przez uczestników danych osobowych w związku z umową 
uczestnictwa w biegu jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zawarcia umowy. Podanie przez uczestników danych osobowych 
w związku z wyrażeniem dodatkowych zgód jest dobrowolne i nie jest niezbędne dla uczestnictwa w biegu.  

9 Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji - art. 13 ust. 2 lit. f) RODO: Uczestnicy nie będą podlegać decyzjom 
podejmowanym w sposób zautomatyzowany (bez udziału człowieka). Dane osobowe uczestników nie będą również 
wykorzystywane do profilowania. 
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§12. COVID 

Organizacja biegu dostosowana będzie do aktualnie obowiązujących przepisów i stanu prawnego lub zmian dotyczących 
przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się wirusa COVID-sars 2.  

 

Partnerami cyklu Aktywny Kędzierzyn-Koźle 2021 są: 

 

Kontakt do organizatora: e-mail: biuro@sisxyz.pl 

Koordynator: 

Tomek Cholewiński 

tel. 668544990 

e-mail: sisxyz.tomek@gmail.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


