
REGULAMIN BIEGU GŁÓWNEGO

I. ORGANIZATORZY:
Miasto Cieszyn
Město Český Těšín
Správa účelových zařízení
Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Cieszynie
Agencja Sportu i Reklamy Andrzej Filipiak

II. TERMIN:
24 kwietnia 2022 roku godz. 12:00.

III.TRASA:
Pętle (5 km) ulicami Cieszyna i Czeskiego Cieszyna na dystansie 10 km (atest PZLA).
Obowiązuje limit czasu – 75 min.

IV. UCZESTNICTWO:
1. W biegu  mogą  startować  zawodnicy,  którzy  w  dniu  zawodów  mają  ukończone  16  lat
(zawodnicy  niepełnoletni  muszą  posiadać  zgodę  przedstawiciela  ustawowego  –
rodzica/opiekuna nieletniego – zał. 1). 
2. Wszyscy  zawodnicy  muszą  zostać  zweryfikowani  w  biurze  zawodów  w  dniach
23 – 24.04.2022 r. W czasie weryfikacji zawodnicy muszą:

a) okazać potwierdzenie zgłoszenia w postaci biletu z kodem QR (w przypadku braku
biletu z kodem QR weryfikacja tożsamości, daty urodzenia i obywatelstwa, zostanie
przeprowadzona na podstawie dowodu osobistego lub paszportu zawodnika),
b) pobrać numer startowy (numer startowy wchodzi w skład pakietu startowego), 
c) w  przypadku  zawodników  niepełnoletnich  dostarczyć  zgodę  przedstawiciela
ustawowego – rodzica/opiekuna nieletniego (zał. 1). 

3. Zgłoszenie udziału zawodnika w biegu jest równoznaczne z:
a) akceptacją niniejszego regulaminu, 
b) potwierdzeniem braku jakichkolwiek przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w biegu,
c) potwierdzeniem  zapoznania  się  z  klauzulą  informacyjną,  dotyczącą  przetwarzania  

danych osobowych, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu,
d) wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych,
e) wyrażeniem zgody na nieodpłatne utrwalenie oraz wykorzystanie wizerunku. 

4. W biegu nie mogą wziąć udziału osoby, które w dniu wydarzenia:
a) mają objawy infekcji, w szczególności takie jak katar, kaszel, gorączka,
b) powinny przebywać na kwarantannie lub izolacji domowej.

5. Zawodnicy zobowiązani są stosować się do:
a) postanowień niniejszego regulaminu,
b) zaleceń osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, służb porządkowych oraz obsługi
z ramienia Organizatorów,
c) powszechnie obowiązujących w dniu startu obostrzeń, nakazów i zakazów w związku
z COVID – 19,
d) zaleceń sanitarnych wskazanych przez służby sanitarne oraz Organizatorów.



6. Zawodnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za własne działania i zachowanie stosowne do
przepisów ruchu drogowego oraz kodeksu cywilnego.
7. Ustalony  został  limit  1400  startujących  zawodników.  Limit  może  ulec  zmianie  –
w przypadku  zmiany  wytycznych  i  regulacji  dotyczących  organizacji  imprez  w  związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19.
8. Organizatorzy nie prowadzą zapisów na listę rezerwową.

V. ZGŁOSZENIA:
1. Rejestracji do udziału w biegu można dokonać wyłącznie w formie elektronicznej poprzez
stronę datasport.pl  lub fortuna.bieguliczny.pl w terminie do  11 kwietnia 2022 roku lub do
wyczerpania  limitu  1400  nadanych  numerów  startowych  (posiadających  status:  zgłoszony
i opłacony). 
2. Organizatorzy  przewidują  dodatkowe  miejsca  dla  zaproszonych  zawodników
i przedstawicieli Sponsorów, Partnerów oraz Patronów medialnych. 
3. Zawodnicy którzy dokonali rejestracji oraz opłaty startowej, otrzymają wiadomość e – mail
zawierającą  link  do  biletu  z  kodem QR,  który  trzeba  pobrać  lub  wydrukować a  następnie
okazać w biurze zawodów przy weryfikacji i  odbiorze pakietu startowego. Dodatkowo bilet
z kodem QR będzie możliwy do pobrania z osobistego profilu zawodnika w portalu Datasport
(bilet z kodem QR generowany i wysyłany jest po zamknięciu zapisów do biegu).
4. Istnieje możliwość upoważnienia innej, pełnoletniej osoby, w przypadku braku możliwości
osobistego udziału w weryfikacji i odbioru pakietu startowego. W tym celu należy:

a) w  otrzymanej  od  Datasport  wiadomości  e  –  mail  zawierającej  odnośnik  do  biletu
z kodem QR kliknąć w link UPOWAŻNIENIA i podać adres e – mail osoby, która będzie
brała udział w weryfikacji oraz będzie odbierała pakiet startowy w imieniu zawodnika,
b) po zapisaniu upoważnienia na podany adres e – mail wysłany zostanie link do pobrania
biletu z kodem QR umożliwiającym udział w weryfikacji oraz odbiór pakietu,
c) zawodnik, w dowolnym momencie, może zmienić dane upoważnionej osoby do udziału
w weryfikacji oraz odbioru pakietu (zostanie wtedy wygenerowany i wysłany kolejny link
do pobrania biletu z kodem QR a poprzedni bilet będzie nieaktywny),
d) zawodnik może w każdym momencie wykasować dane upoważnianej osoby. W takim
przypadku nie będą już działały wygenerowane wcześniej bilety z kodem QR a jedynym
działającym będzie główny bilet z kodem QR,
e) zawodnik,  za  pomocą  własnego  biletu  głównego  z  kodem  QR,  może  w  każdym
przypadku  osobiście  wziąć  udział  w  weryfikacji  oraz  odebrać  swój  pakiet  startowy,
niezależnie od wystawionych wcześniej upoważnień. 

5. Przepisania  numeru  startowego  można  dokonać na  podstawie  cesji  numeru  startowego.
W tym celu należy zalogować się na swój profil w portalu Datasport i wybrać opcję „Cesja”.
Po wybraniu tej opcji wygenerowany zostaje link, który należy podać osobie, na którą ma być
przepisany numer startowy aby mogła  zarejestrować się  do biegu.  Po dokonaniu rejestracji
numer automatycznie zostaje przepisany. Przepisanie numeru startowego będzie możliwe do
dnia 11.04.2022 r.

VI. NOCLEGI:
Możliwość zamówienia noclegów w terminie 23/24.04.2022 r.:
1. Szkolne Schronisko Młodzieżowe, ul. Błogocka 24, 43 – 400 Cieszyn, tel. +48 33 852 16 29;
+48 783 298 399, e – mail: recepcja@ssm.cieszyn.pl. Szczegóły wraz z cennikiem dostępne są
na stronie ssm.cieszyn.pl.
2. „Gościniec Sportowy”, al. Jana Łyska 21, 43 – 400 Cieszyn (teren Stadionu Miejskiego),
tel. +48 33 852 53 48; e – mail: recepcja@raszlo.pl. Szczegóły wraz z cennikiem dostępne są
na stronie gosciniec.cieszyn.pl.



VII. OPŁATY:
1. Opłata startowa:

a) przy wpłacie do dnia 21.03.2020 r. – 50,00 zł brutto,
b) przy  wpłacie  w  terminie  od  dnia  01.03.2022  r. do  dnia 11.04.2022  r.  lub  do  dnia
wyczerpania limitu startujących uczestników – 65,00 zł brutto.

2. Opłatę  startową  można  uiścić  wyłącznie  za  pośrednictwem  płatności  elektronicznych
bezpośrednio po internetowej rejestracji (brak możliwości wpłaty gotówką w biurze zawodów).
3. Opłata startowa nie podlega zwrotowi, za wyjątkiem odwołania biegu przez Organizatorów.
4. We wszystkich sprawach płatności prosimy o kontakt za pomocą poczty elektronicznej na
adres e – mail: platnosci@datasport.pl.
5. Koszty udziału i noclegów ponosi zawodnik lub instytucje delegujące. Koszty organizacyjne
ponoszą Organizatorzy.
6. Osoby, które chcą otrzymać fakturę VAT proszone są o przekazanie danych do faktury na
adres e – mail: biuro@asir.pl.
7. W przypadku odwołania biegu,  zawodnicy którzy dokonali opłaty startowej otrzymają jej
zwrot. Zwrot opłaty startowej nastąpi na konto, z którego została dokonana wpłata.

VIII. POMIAR CZASU:
1. System firmy Datasport z wykorzystaniem chipów elektronicznych wbudowanych w numer
startowy i zabezpieczonych pianką. 
2. Numer z chipem jest gotowy do użycia i powinien być prawidłowo zamocowany czterema
agrafkami z przodu koszulki.
3. Brak aktualnego numeru startowego będzie skutkowało niedopuszczeniem do startu w biegu
lub zdjęciem z trasy biegu a w konsekwencji dyskwalifikacją zawodnika. 
4. Numer z chipem jest własnością zawodnika i będzie wydawany w biurze zawodów przy
weryfikacji. 
5. Wszelkie klasyfikacje prowadzone będą wg indywidualnych czasów „netto”, za wyjątkiem
pierwszych  50  –  ciu  zawodników  przekraczających  linię  mety,  którzy  będą  klasyfikowani
wg czasu „brutto”.
6. Dla  zachowania  jak  najlepszych  warunków  sportowej  rywalizacji  na  trasie  zawodnicy
ustawiają  się  na  starcie  w  kolejności  od  najszybszych  do  najwolniejszych  w  oznaczonych
strefach startowych 40 min., 50 min., 60 min.

IX. BIURO ZAWODÓW:
1. Miejsce: hala sportowa przy Stadionie Miejskim, al. Jana Łyska 21, 43 – 400 Cieszyn.
2. Termin i godziny otwarcia:

a) 23.04.2022 r. (sobota) g. 15:00 – 18:00,
b) 24.04.2022 r. (niedziela) g. 08:00 – 11:00.

X. DEPOZYT:
1. Miejsce: hala sportowa przy Stadionie Miejskim, al. Jana Łyska 21, 43 – 400 Cieszyn.
2. Termin i godziny otwarcia: 24.04.2022 r. (niedziela) g. 08:00 – 14:00.

XI. KLASYFIKACJE:
1. Generalna K i M.
2. Lotna premia K i M.
3. Kategorie wiekowe:

Mężczyźni: rocznik: Kobiety:
M16 16 – 29 lat (2006 – 93) K16 16 – 29 lat
M30 30 – 39 lat       (1992 – 83) K30 30 – 39 lat
M40 40 – 49 lat (1982 – 73) K40 40 – 49 lat
M50 50 – 59 lat (1972 – 63) K50 50 – 59 lat
M60 60 – 69 lat (1962 – 53)            K60 60 lat i więcej (1962 i starsze)
M70 70 lat i więcej (1952 i starsi)



XII. LOTNA PREMIA: 
1. Lotna premia usytuowana będzie na pierwszej pętli biegu.
2. Nagrodzonych  zostanie  trzech  pierwszych  zawodników,  osobno  w  kategorii  kobiet

i mężczyzn.
3. Nagrody  mogą  otrzymać  tylko  zawodnicy,  którzy  ukończą  bieg  w  ustalonym  limicie

czasu (75 min.).

XIII. NAGRODY:
1. Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn (nagroda finansowa za miejsce 1 – 6):

a) 1 miejsce – 2 000,00 zł i puchar,
b) 2 miejsce – 1 500,00 zł i puchar,
c) 3 miejsce – 1 000,00 zł i puchar,
d) 4 miejsce – 600,00 zł,
e) 5 miejsce – 400,00 zł,
f) 6 miejsce – 200,00 zł.

2. Kategorie wiekowe (nagroda rzeczowa za miejsce 1 – 3):
a) 1 miejsce – ok. 200,00 zł (nagroda rzeczowa Martes Sport),
b) 2 miejsce – ok. 150,00 zł (nagroda rzeczowa Martes Sport),
c) 3 miejsce – ok. 100,00 zł (nagroda rzeczowa Martes Sport).

3. Za rekord trasy w kategorii K i M – 500,00 zł.

4. Lotna premia w klasyfikacji K i M (nagroda rzeczowa lub finansowa za miejsce 1 – 3)
a) 1 miejsce – ok. 500,00 zł,
b) 2 miejsce – ok. 300,00 zł,
c) 3 miejsce – ok. 200,00 zł.

5. Nagrody specjalne (rzeczowe): 
a) Najlepsze  zawodniczki  i  zawodnicy  –  mieszkańcy  Czeskiego  Cieszyna  i  Cieszyna
(miejsce 1 – 3),
b) Najstarszy uczestnik i najstarsza uczestniczka biegu.

Uwaga: nagrody będą sumowane.

XIV. ZASADY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH:
Zasady ochrony danych osobowych zostały określone w klauzuli  informacyjnej stanowiącej
załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu, których pełna treść dostępna jest u:
1. Administratora danych osobowych – Burmistrza Miasta Cieszyna (Koordynatorem imprezy
sportowej  jest  Wydział  Sportu  Urzędu  Miejskiego  w  Cieszynie,  ul. Kochanowskiego  14,
43 – 400 Cieszyn, e – mail: sport@um.cieszyn.pl, tel. +48 502 261 684).
2. Na stronach internetowych datasport.pl oraz fortuna.bieguliczny.pl.

XV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1. Organizatorzy  zastrzegają  sobie  możliwość  odwołania  lub  zmiany  terminu  biegu
w przypadku wystąpienia  czynników od nich  niezależnych,  w szczególności  w związku  ze
zmianą lub utrzymującymi się obostrzeniami dotyczącymi organizacji imprez biegowych.
2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany i  dostosowania poszczególnych zapisów
regulaminu do aktualnie obowiązujących przepisów prawa i wytycznych epidemiologicznych.
3. Wszelkie  informacje o  wprowadzonych zmianach  zostaną  zamieszczona  na  stronie
internetowej biegu fortuna.bieguliczny.pl oraz sport.cieszyn.pl.
4. Bieg odbędzie się zgodnie z przepisami PZLA. 
5. Organizatorzy zapewniają zabezpieczenie medyczne podczas trwania biegu.
6. Istnieje możliwość dodatkowego wykupienia ubezpieczenia kosztów rezygnacji z zawodów  
oraz  NNW.   Ubezpieczenie  można  wykupić  wyłącznie  podczas  dokonywania  rejestracji  do  
biegu.



7. Każdy zawodnik biegu otrzyma koszulkę techniczną, numer startowy z agrafkami, imienny
dyplom – certyfikat (do pobrania na stronie datasport.pl), przekąskę, wodę na trasie i na mecie
oraz upominki od Sponsorów, a zawodnicy, którzy ukończą bieg pamiątkowy medal.
8. Pakiety startowe,  które nie  zostaną odebrane w biurze zawodów nie będą wysyłane ani
wydawane w późniejszym terminie.
9. W  biegu  nie  mogą  brać  udziału  osoby,  które  znajdują  się  pod  wpływem  alkoholu
lub środków odurzających. 
10. Zabrania  się  korzystania  podczas  biegu  z  wózków,  kijów,  sprzętu  oraz  biegania  ze
zwierzętami oraz w asyście rowerzystów i „rolkarzy”.
11. Decyzje Organizatorów są ostateczne.

XVI. ZAŁĄCZNIKI:
1. Oświadczenie przedstawiciela ustawowego – rodzica/opiekuna nieletniego.
2. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych.



Załącznik nr 1

Oświadczenie 

Imię i nazwisko dziecka:………………………………………………………………………………

Data urodzenia dziecka:……………………………………………………..………………………...

Nazwa szkoły/klubu:…………………………………………………………………………………..

Adres zamieszkania:…………………………………………………………………………………...

Telefon kontaktowy rodzica/opiekuna prawnego:……………………………………………………..

Niniejszym jako przedstawiciel ustawowy – rodzic*/opiekun prawny* ww. nieletniego/j  oświadczam,
że jest on/a zdolny/a do udziału w organizowanej w dniu 24 kwietnia 2022 roku imprezie sportowej
pn. „12. Cieszyński FORTUNA Bieg” oraz, że brak jest jakichkolwiek przeciwwskazań zdrowotnych
do uczestnictwa dziecka w imprezie. Oświadczam, że zapoznałem/am się z zapisami regulaminu i je
akceptuję. Wyrażam zgodę na czynny udział dziecka w ww. imprezie sportowej i ponoszę za nie pełną
odpowiedzialność.

Dobrowolnie i świadomie wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka oraz
na nieodpłatne utrwalenie i wykorzystanie jego wizerunku przez Administratora danych osobowych –
Burmistrza Miasta Cieszyna, ul. Rynek 1, 43 – 400 Cieszyn, w celu udziału w organizowanej w dniu
24 kwietnia 2022 roku imprezie sportowej pn. „12. Cieszyński FORTUNA Bieg” w tym wynikających
z niej  celów  promocyjnych,  dokumentacyjnych  oraz  komunikacyjnych.  Wyrażenie  zgody  jest
dobrowolne i mogę ją w dowolnym momencie wycofać z tym, że wycofanie zgody nie będzie miało
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Klauzula informacyjna (warstwowa):

1. Administratorem  danych  osobowych  przetwarzanych  w  ramach  imprezy  sportowej
pn. „12. Cieszyński  FORTUNA  Bieg” jest  Burmistrz  Miasta  Cieszyna,  Rynek  1,
43 – 400 Cieszyn,  e – mail: urzad@um.cieszyn.pl  (Koordynatorem imprezy  sportowej  jest
Wydział Sportu Urzędu Miejskiego w Cieszynie,  ul. Kochanowskiego 14, 43 – 400 Cieszyn,
e – mail: sport@um.cieszyn.pl, tel. +48 502 261 684).  Administrator powierzył przetwarzanie
danych osobowych uczestników imprezy firmie Datasport, ul. Okrężna 22, 58 – 310 Szczawno
– Zdrój,  e – mail: sport@datasport.pl  (dalej:  Datasport)  w celu rejestracji  zgłoszeń i obsługi
pomiaru czasu biegu;

2. Dane  kontaktowe  inspektora  ochrony  danych:  Urząd  Miejski  w  Cieszynie,  Rynek  1,
43 – 400 Cieszyn, e  – mail: iod@um.cieszyn.pl;

3. Regulamin biegu głównego znajduje się u Koordynatora imprezy lub na stronie datasport.pl
oraz fortuna.bieguliczny.pl;

4. Rejestracja do  „12. Cieszyńskiego FORTUNA Biegu”  odbywa się za pośrednictwem portalu
Datasport.  Administratorem danych osobowych profili  założonych w portalu jest  Datasport.
Więcej informacji: datasport.pl.

5. Pełna treść klauzuli informacyjnej stanowi załącznik nr 2 do regulaminu biegu głównego.

…..…..............................…......................
(data, czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego)

* niepotrzebne skreślić



Załącznik nr 2

KLAUZULA INFORMACYJNA
w sprawie przetwarzania danych osobowych

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
(ogólne rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str.1), zwanego dalej
rozporządzeniem  2016/679  informujemy,  Panią/Pana  jako  uczestnika  imprezy  sportowej,
przedstawiciela ustawowego – rodzica/opiekuna nieletniego uczestniczącego w imprezie sportowej lub
osobę upoważnioną  do udziału w weryfikacji oraz odbioru pakietu startowego uczestnika, że:

1. Administratorem  danych  osobowych  przetwarzanych  w  ramach  imprezy  sportowej
pn. „12. Cieszyński  FORTUNA  Bieg” jest  Burmistrz  Miasta  Cieszyna,  Rynek  1,
43 – 400 Cieszyn,  e – mail: urzad@um.cieszyn.pl  (Koordynatorem imprezy  sportowej  jest
Wydział Sportu Urzędu Miejskiego w Cieszynie,  ul. Kochanowskiego 14, 43 – 400 Cieszyn,
e – mail: sport@um.cieszyn.pl, tel. +48 502 261 684).  Administrator powierzył przetwarzanie
danych osobowych uczestników imprezy firmie Datasport, ul. Okrężna 22, 58 – 310 Szczawno
– Zdrój, e – mail: sport@datasport.pl (dalej: Datasport)  w celu rejestracji zgłoszeń i obsługi
pomiaru czasu biegu;

2. Dane  kontaktowe  inspektora  ochrony  danych:  Urząd  Miejski  w  Cieszynie,  Rynek  1,
43 – 400 Cieszyn, e  – mail: iod@um.cieszyn.pl;

3. Regulamin biegu głównego znajduje się u Koordynatora imprezy lub na stronie datasport.pl
oraz fortuna.bieguliczny.pl;

4. Rejestracja do  „12. Cieszyńskiego FORTUNA Biegu”  odbywa się za pośrednictwem portalu
Datasport.  Administratorem danych osobowych profili  założonych w portalu jest  Datasport.
Więcej informacji: datasport.pl;

5. Pani/Pana  dane  osobowe  przetwarzane  będą  w  celu  organizacji  imprezy  sportowej
pn. „12. Cieszyński FORTUNA Bieg” na podstawie:

1) art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia 2016/679 – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na
przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów
(zgoda  osoby  której  dane  dotyczą  zgodnie  z  rozporządzeniem  2016/679  oznacza
dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane
dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na
przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych),

2) art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia 2016/679 – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia
obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. 

6. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest firma Datasport i firmy informatyczne świadczące
usługi serwisowe oprogramowania oraz hostingowe. Dane uczestników zostaną wykorzystane
do sporządzenia list  z wynikami biegu głównego  (w zakresie imię,  nazwisko, miejscowość,
klub, szkoła, kraj, rocznik, płeć, czas), które zostaną opublikowane w Internecie i mogą zostać
wykorzystane przez Organizatorów, Sponsorów, Partnerów, Patronów medialnych oraz podane
do środków masowego przekazu. Wizerunek uczestnika może zostać utrwalony na zdjęciach
i filmach podczas trwania imprezy a także może zostać wykorzystany przez Organizatorów,
Sponsorów,  Partnerów,  Patronów  medialnych  oraz  przekazany  do  środków  masowego
przekazu;



7. Pani/Pana  dane  osobowe  będą  przechowywane  przez  okres  niezbędny  do  realizacji  celu
przetwarzania a następnie przez okres ustalony zgodnie z:

1) ustawą z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;

2) rozporządzeniem  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  18  stycznia  2011  roku  w  sprawie
instrukcji  kancelaryjnej,  jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji  w sprawie
organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

8. Posiada Pani/Pan prawo do:

1) dostępu do swoich danych osobowych,

2) sprostowania swoich danych osobowych, 

3) usunięcia danych osobowych, 

4) ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 

5) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego  dokonano  na  podstawie  zgody  przed  jej  cofnięciem  dla  przetwarzania  danych
osobowych, których podstawą przetwarzania jest Pani/Pana zgoda;

6) wniesienia  skargi  do  Prezesa  Urzędu  Ochrony  Danych  Osobowych  (na  adres:  Urząd
Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, iż
przetwarzanie  danych  osobowych  dotyczących  Pani/Pana  danych  narusza  przepisy
rozporządzenia 2016/679;

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale bez ich podania nie będzie
możliwości udziału Pani/Pana w imprezie sportowej pn. „12. Cieszyński FORTUNA Bieg”, wzięcia
udziału  w  weryfikacji  i  odbioru  pakietu  startowego  w  imieniu  uczestnika  imprezy  sportowej
(upoważnienie);

10. Pani/Pana  dane  osobowe  nie  będą  wykorzystywane  do  zautomatyzowanego  podejmowania
decyzji, w tym profilowania, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 rozporządzenia 2016/679. 


