
  

KLAUZULA INFORMACYJNA ODNOŚNIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

w związku z organizacją 27. Biegów Śnieżnickich. Mistrzostw Polski w Biegach Górskich                          

w dniach 27.07.- 28.07.2019 r., w Międzygórzu.  

  

Pragniemy poinformować, iż od dnia 25 maja 2018 r. obowiązują nowe regulacje prawne w zakresie 

ochrony danych osobowych, tj. rozporządzenie 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 

(dalej zwane RODO) i ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 1000).  

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

j/w, informujemy, że: 

 1. Administratorem danych osobowych uczestników 27. Biegów Śnieżnickich. Mistrzostw Polski w 

Biegach Górskich  jest Gmina Bystrzyca Kłodzka z siedzibą 57-500 Bystrzyca Kłodzka, ul. Henryka 

Sienkiewicza 6. 

Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych 
w zakresie działania Gminy  Bystrzyca Kłodzka, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może 
się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Panem Dariuszem 
Styczyrzem, tel. 748 117 659, e-mail:iodumig@bystrzycaklodzka.pl; 

 2. Dane osobowe uczestników imprezy biegowej będą przetwarzane w celu przygotowania, 
organizacji i przeprowadzenia 27. Biegów Śnieżnickich. Mistrzostw Polski w Biegach Górskich w tym 
realizacji przyznania nagród. Dane osobowe uczestników imprezy biegowej, którzy wyrażą zgodę na 
udział zostaną udostępnione Uczniowskiemu Ludowemu Klubowi Sportowemu Bystrzyca Kłodzka. 

 Dane osobowe uczestników imprezy biegowej przetwarzane są w celu: 

1) świadczenia usług drogą elektroniczną i inną: 

a) prowadzenia konta uczestnika imprezy biegowej na stronie: 

https://zapisy.ultimasport.pl/zapisz/485; https://zapisy.ultimasport.pl/486; 

https://zapisy.ultimasport.pl/zapisz/484 

b) udziału uczestnika imprezy biegowej w imprezie biegowej (przygotowanie pakietu startowego, 

ubezpieczenia, opracowania wyników, wręczenia nagród itp.), 

c) dokonania opłaty startowej, weryfikacji tej opłaty i przyznania numeru startowego, 
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d) publikacji ogólnodostępnych list startowych i wyników z imprezy biegowej, na stronie: 

https://zapisy.ultimasport.pl/zapisz/485; https://zapisy.ultimasport.pl/486; 

https://zapisy.ultimasport.pl/zapisz/484 

e) przesłania informacji o wyniku zawodnika (SMS), 

f) obsługi korespondencji kierowanej do Organizatora przez uczestników imprezy biegowej, 

g) wykonania obowiązków prawnych  w celach podatkowych i rachunkowych, 

h) kontaktu administratora z uczestnikiem imprezy biegowej, 

i) przesyłania informacji marketingowych imprezy biegowej (email / SMS). 

 3. Podanie danych osobowych uczestników imprezy biegowej jest dobrowolne, ale jest warunkiem 

niezbędnym dla uczestnictwa w imprezie biegowej, jak i prowadzenia konta uczestnika na stronie: 

https://zapisy.ultimasport.pl/zapisz/485; https://zapisy.ultimasport.pl/486; 

https://zapisy.ultimasport.pl/zapisz/484 

 

Podanie danych osobowych jest niezbędne do przeprowadzenia imprezy biegowej. 

 4. Dane uczestnika imprezy biegowej będą przetwarzane przez czas korzystania ze strony 

internetowej: https://zapisy.ultimasport.pl/zapisz/485; https://zapisy.ultimasport.pl/486; 

https://zapisy.ultimasport.pl/zapisz/484 

Po tym okresie dane będą nadal przechowywane w celach wynikających z przepisów prawa 

(szczególnie podatkowych i rachunkowych), a także przeciwdziałania oszustwom i nadużyciom. Część 

danych uczestników imprezy biegowej (dot. wyników imprezy biegowej) mogą być przetwarzane 

także po tym terminie w celach statystycznych i archiwalnych. Poza przypadkami wynikającymi z 

przepisów prawa, dane mogą być przetwarzane nie dłużej niż do 2020 r. (następnej edycji imprezy 

biegowej). 

5. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty współpracujące z administratorem w 
zakresie przygotowania, organizacji i przeprowadzenia imprezy biegowej, tj.: 

1) ULKS „Bystrzyca Kłodzka” zs. ul. Mickiewicza 14, 57-500 Bystrzyca Kłodzka – w zakresie 
współorganizacji imprezy biegowej  

2) Ultimasport.pl sportowy pomiar czasu z siedzibą ul. Grunwaldzka 3/2, 57-256 Bardo – w zakresie 
organizacji elektronicznego zapisu na imprezę biegową (prowadzenie konta uczestnika w swoim 
serwisie internetowym), powiadomienia na adres e-mail uczestnika o zarejestrowaniu na imprezę 
biegową, elektronicznego pomiaru czasu, opracowania i ogłoszenia wyników 

imprezy biegowej na swoim serwisie internetowym, powiadomienia uczestnika imprezy biegowej o 
uzyskanym wyniku (SMS), 

3) podmiot prowadzący Biuro Zawodów – w zakresie weryfikacji uczestników imprezy biegowej 
(przyjmowanie oświadczeń od uczestników imprezy biegowej, przygotowanie i wydawanie pakietów 
startowych, przyjmowanie i wydawanie depozytów, zamieszczenie informacji o wynikach imprezy 
biegowej w Biurze Zawodów. 
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Ponadto odbiorcami danych osobowych mogą być również podmioty uprawnione do uzyskania 
danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 

  

6. Każdy uczestnik imprezy biegowej ma prawo do żądania od administratora: dostępu do swoich 

danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu 

wobec przetwarzania.  

 7. W odniesieniu do przetwarzania danych, które odbywa się na podstawie zgody uczestnika imprezy 

biegowej, uczestnik ten ma również prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. 

 8. Każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Skargę na sposób przetwarzania 

danych osobowych uczestników imprezy biegowej można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.  

 

 

        

 

 

 

  


