
Regulamin imprezy 

TROPEM WILCZYM 
• 

Bieg Pami~ci Zolnierzy Wykl~tych 

,.. 

Lubartow, 15 sierpnia 2021 roku 





I. Organizator: 

Organizatorem IX edycji projektu ,,Tropem Wilczym. Bieg Pamiyci Zolnierzy Wyklytych" 

jest Fundacja Wolnosc i Demokracja. 

W Lubaitowie organizacj<j. projektu zaJmUJe Sly Miejski Osrodek Spo1tu i Rekreacji 

w Lubaitowie, z siedzib<j. w Lubartowie, ul. 1-go Maja 66/74, tel . 501-943-818, email: 

biuro@mosirlubartow.pl. 

Wsp6lorganizatorzy: 

Lubaitowski Uczniowski Klub Sportowy. 

II. Cel imprezy: 

• oddanie holdu Zolnierzom polskiego podziemia antykomunistycznego dzialaj<j.cego 

w latach 1944- 1963 w obrybie przedwojennych granic RP; 

• popularyzacja wiedzy na temat Zolnierzy Wyklytych; 

• podtrzymywanie swiadomosci historycznej na temat Zolnierzy Wyklytych wsr6d 

Polak6w; 

• popularyzacja bieganiajako najbardziej dostypnej i zdrowej formy ruchu; 

• promocja aktywnosci fizycznej i zdrowego stylu zycia. 

III. Termin i miejsce: 

1. Bieg odbydzie siy w dniu 15 sierpnia 2021 r. (niedziela) w Lubaitowie (start 

i meta biegu Plac przy Urzydzie Miasta Lubai16w). Bieg odbydzie siy niezaleznie od 

warunk6w atmosferycznych. 

2. Bieg odbydzie siy ulicami miasta Lubart6w, na dw6ch dystansach: 

• Bieg Honorowy na dystansie 1963 m; 

• Bieg Gl6wny na dystansie 5 km. 

3. IV. Program biegu: 

• Godz. 9.00 otwarcie Biura Zawod6w, przy ul. Rynek II (pomieszczenia 

Lubartowskiego Osrodka Kultury), weryfikacja Uczestnik6w i wydawanie 

pakiet6w staitowych. 

• Godz. 12.00- rozpoczycie, odspiewanie hymnu; 

• Godz. 12.15- Bieg Honorowy -1963 m, 

• Godz. 12.45 - Bieg Gl6wny - 5 km, 

• Godz. 14.00 - uroczyste podsumowanie. 

V. Og6lne zasady biegu: 



1. Lqczna liczba wszystkich biegaczy 200 os6b. 

2. Organizator ustala limit Uczestnik6w: dla Biegu Honorowego na 1963 m- 50 

numer6w startowych (z pakietem stm1owym i oplatq), dla Biegu na 5 km- 150 

numer6w startowych (z pakietem stm1owym, oplatq i elektronicznym pomiarem 

czasu). 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany limit6w Uczestnik6w. 

4. Szczeg6lowe trasy bieg6w bydq dostypne na stronie: www.mosirlubartow.pl oraz FB 

MOSiR Lubart6w najp6zniej 5 dni przed datq biegu. 

5. Rejestracja do biegu na 5 km oraz wniesienie oplaty startowej, automatycznie 

uprawnia do startu w Biegu Honorowym na 1963 m. bez koniecznosci wnoszenia 

kolejnej oplaty. 

6. Zawodnicy startujq w biegu na wlasnq odpowiedzialnosc. 

VI. Charakter Biegu Honorowego: 

1. Bieg ma charakter honorowy. Jego ideq nie jest rywalizacja miydzy 

uczestnikami biegu, ale poprzez wsp6lne bieganie, oddanie holdu zolnierzom 

polskiego podziemia antykomunistycznego i antysowieckiego. 

2. W biurze zawod6w uczestnicy otrzymujq pakiety startowe zaw1eraJqce: 

materialy edukacyjne, koszulki, numer stm1owy. 

3. Uczestnikom nie jest mierzony czas. 

4. Nie ma sporzqdzonej klasyfikacji miejsc. 

5. Uczestnik6w zachyca siy do stroj6w w barwach narodowych. 

6. Wszyscy Uczestnicy, kt6rzy ukonczq Bieg Honorowy otrzymajq pamiqtkowy 

medal. 

VII. Bieg na 5 km: 

1. W czasie biegu prowadzony bydzie elektroniczny pomiar czasu. 

2. W biurze zawod6w uczestnicy otrzymujq pakiety stm1owe zawierajqce: materialy 

edukacyjne, koszulki, numer stm1owy wraz z chipem do pomiaru czasu. 

Elektroniczny chip bydzie przekazany uczestnikom biegu w pakiecie stm1owym. 

3. Podstawq odbioru zestawu stm1owego z numerem jest okazanie przez uczestnika 

w biurze zawod6w dokumentu tozsamosci ze zdjyciem. Brak numeru podczas 

zawod6w bydzie skutkowal dyskwalifikacjq. 

4. Kazdy z uczestnik6w, kt6ry ukonczy Bieg Gl6wny, otrzyma na mec1e medal 

pamiqtkowy. 

5. W biegu na 5 km wryczone zostanq nagrody za 3 pierwsze miejsca w kategorii 

OPEN KOBIETY i OPEN MijZCZYZNI. 



VIII. Uczestnictwo i zgloszenia: 

1. W biegu na dystansie 1963 m moze wziqc udzial kazdy bez wzgl<:tdu na wielc 

Dzieci biegnq pod opiekq rodzic6w. 

2. W biegu na dystansie 5 km wymagane jest ukonczenie 16 lat. Osoby 

niepelnoletnie mogq wziq6 udzial w Biegu po przedstawieniu przed jego rozpoczyciem 

podczas odbierania pakietu startowego w biurze zawod6w: 

pisemnej zgody podpisanej wlasnorycznie przez rodzica/ opiekuna prawnego; 

oswiadczenia rodzica ( opiekun6w prawnych) o braku przeciwwskazan 

zdrowotnych do udzialu w biegu. 

3. Zapisy prowadzone bydq od dnia 14.07.2021 roku do 13 sierpnia 2021 roku 

lub do wyczerpania 200 oplaconych uczestnik6w. 

4. Zgloszenia bydq odbywac siy drogq elektronicznq (link do fo1mularza 

rejestracyjnego wraz z oswiadczeniami i klauzulq dostypny jest na stronie 

www.mosirlubartow.pl. oraz FB MOSiR Lubart6w. Formularze bydq dostypne do dnia 

13.08.2021 roku (piqtek) do godz. 23.55. 

5. Wypelnienie formularza rejestracyjnego jest jednoznaczne z akceptacjq 

niniejszego Regulaminu. 

Druki powyzszyc/1 oswiadczelz dost<;pne brdq w biurze zmvodow omz ,w stronie 

www.mosirlubartow.pl oraz FB MOSiR Lubart6w. 

6. Warunkiem uczestnictwa w Biegu jest prawidlowa rejestracja, wmes1eme 

oplaty startowej oraz weryfikacja w dniu zawod6w. 

7. Oplata startowa 

• Bieg Gl6wny 5 km (limit 150 miejsc) 

- 30 zl przy zgloszeniach do 31 lipca 2021 roku; 

- 35 zl przy zgloszeniach po 31 lipca 2021 roku; 

• Bieg Honorowy 1963 m (limit miejsc 50) 

- 20 zl przy zgloszeniach do 31 lipca 2021 roku; 

- 25 zl przy zgloszenia po 31 lipca 2021 roku; 

8. Za zgloszenie uwaza siy zarejestrowanie siy uczestnika i dokonanie oplaty 

startowej za pomocq elektronicznych zapis6w. Osoby, kt6re spelniq ten 

warunek zostanq wpisane na listy startowq. Uczestnik powinien dokonac 

oplasty startowej bezposrednio po zarejestrowaniu siy. Dokonanie oplaty jest 

warunkiem umieszczenia zawodnika na liscie startowej Biegu ,,Tropem 

Wilczym - Bieg Pamiyci Zolnierzy Wyklytych". 



9. Oplata startowa nie podlega zwrotowi. Nie mozna przekazac ani odsprzedac 

numeru startowego innemu Uczestnikowi 

10. Kazdy Uczestnik Biegu zobowiqzany jest do zweryfikowania swoJego 

zgloszenia i odebrania osobiscie Pakietu Startowego w Biurze Zawod6w 

w dniu Biegu, tj. 15 sierpnia 2021 roku w godz. miydzy 9.30 a 11.30. Pakiet 

startowy mozna odebrac wylqcznie osobiscie. Nie bydzie mozliwe odebranie 

pakietu startowego przez innq osoby. 

11. W celu odbioru Pakietu Startowego i weryfikacji zgloszenia Uczestnika, 

nalezy posiadac ze sobq dokument tozsamosci zgodny z danymi podawanymi 

podczas rejestracji. Organizator nie ponosi odpowiedzialnosci wobec 

Uczestnika za nieodebranie Pakietu Startowego lub jakiegokolwiek z jego 

element6w. 

12. Pakiet Startowy zawiera numer staiiowy, agrafky do przypiycia tego numeru 

oraz koszulky okolicznosciowq. 

IX. POSTANOWIENIA KONCOWE : 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do ufundowania dodatkowych nagr6d. 

2. Ze wzglyd6w bezpieczenstwa w biegu zabroniony jest udzial os6b poruszajqcych siy 

na rowerach, wrotkach, rolkach, deskorolkach oraz biegnqcych ze zwierzytami,itp .. Ze 

wzglydu na charakter biegu zabrania siy startu z kijkami (Nordic Walking). Na 

miejscu Biegu zabrania siy tez wnoszenia na trasy biegu przedmiot6w, kt6re mogq bye 

niebezpieczne dla innych Uczestnik6w. Uczestnik zobowiqzany jest do przestrzegania 

wszelkich zasad i przepis6w, kt6re majq zastosowanie do uczestnictwa w biegu, 

w szczeg6lnosci zasad fair play oraz niniejszego regulaminu. 

3. Na miejsce biegu zabrania siy wnoszenia srodk6w odurzajqcych, nielegalnych 

substancji, srodk6w podnoszqcych wydolnosc fizycznq oraz napoj6w alkoholowych 

jakiegokolwiek rodzaju. Uczestnikom zabrania siy zazywania takich srodk6w 

i substancji zar6wno przed, jak i podczas biegu pod grozbq dyskwalifikacji. 

W wypadku stwierdzenia, ze Uczestnik naruszyl powyzszy zakaz, Organizator 

zastrzega sobie mozliwosc niedopuszczenia go do udzialu w biegu lub wykluczenia go 

w jego trakcie. 

4. Biegacze skracajqcy trasy biegu zostanc1 zdyskwalifikowani, w Biegu obowic1zuje 

bowiem przestrzeganie wszelkich przepis6w i zasad, kt6re maj4 zastosowanie do 

Biegu, w szczeg6lnosci zasad fair play. 



5. Uczestnik staituje na wlasnq. odpowiedzialnos6 i ponosi zw1q.zane z tym ryzyko. 

Wszyscy Uczestnicy przyjmujq. do wiadomosci, ze udzial w biegu wiq.ze siy 

z wysilkiem fizycznym i pociq.ga za sobq. naturalne ryzyko i zagrozenie wypadkami, 

mozliwos6 odniesienia obrazen ciala i uraz6w fizycznych (w tym smier6). Przekazanie 

Organizatorowi prawidlowo wypelnionego formularza rejestracyjnego oraz dokonanie 

oplaty rejestracyjnej oznacza, ze Uczestnik rozwazyl i ocenil charakter, zakres 

i stopien ryzyka wiq.zq.cego siy z uczestnictwem w Biegu i dobrowolnie zdecydowal 

siy podjq.6 to ryzyko, staitujq.c w Biegu wylq.cznie na wlasnq. odpowiedzialnos6. 

6. Organizator posiada ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej wobec 

Uczestnik:6w biegu, jednakze informuje, iz me zapewnia jakiegokolwiek 

ubezpieczenia na zycie, zdrowotnego lub od odpowiedzialnosci cywilnej z tytulu 

choroby, wypadku, odniesienia obrazen, poniesienia smierci lub poniesienia 
' 

jakichkolwiek ,strat 'bq.dz szk:6d, jakie mogq. wystq.pic w zwiq.zku z obecnosciq. i/lub 

uczestnictwem w Bi~gu:: . 11, 
' .,I, 

7. Organizat~r nie po~~;i odp~wiedzialnosci za wypadki majq.ce miejsce na trasie biegu, 

wynikajq.ce z winy uczestnika biegu. 

8. Organizator zaleca dodatkowe ubezpieczenie NNW. 

9. Organizator, wszystkie osoby z nim wsp6lpracujq.ce, a takze osoby zw1q.zane 
' 

z przeprowadzeniem i organizacjq. biegu nie ponoszq. odpowiedzialnosci wzglydem 

uczestnik:6w za ewentualne kolizje, szkody osobowe, rzeczowe i majq.tkowe, kt6re 

wystq.piq. przed, w trakcie lub po zawodach, a spowodowane zostanq. przez 

uczestnik6w imprezy. Uczestnicy ponoszq. odpowiedzialnosc cywilnq. i prawnq. za 

wyrzq.dzone szkody. 

10. Organizator nie ponosi odpowiedzialnosci materialnej za rzeczy zaginione w trakcie 

trwania imprezy spo1towej. 

11. Uczestnik biegu, kt6ry na mecie nie bydzie mial numeru startowego i elektronicznego 

chipa do pomiaru czasu, nie bydzie sklasyfikowany. 

12. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodplatnego wykorzystywania wszelkich 

zdjy6, material6w filmowych, wywiad6w i nagran dzwiykowych przedstawiajq.cych 

uczestnik:6w biegu. Mogq. one bye wykorzystane przez Organizatora poprzez 

umieszczanie na nosnikach typu CD-ROM, DVD, w katalogach oraz mediach, na 

stronach internetowych, w gazetach i na wystawach, jak r6wniez na potrzeby 

promocyjno-reklamowe zwiq.zane z dzialalnosciq. prowadzonq. przez Organizatora. 

13. Przez przekazanie do Organizatora prawidlowo wypelnionego i podpisanego 

fmmularza zgloszeniowego Uczestnik wyraza zgody i zezwala na wykorzystanie 

podanych przez niego danych osobowych, w tym wizerunku, na potrzeby przeslania 

do Uczestnika informacji o przyszlych imprezach, produktach handlowych, a takze na 



wewrnttrzne potrzeby administracyjne i analityczne, zgodnie z mi. 6 ust. 1 lit. a · 

Rozporzqdzenia Pmfamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwiqzku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/. 

14. Organizator zastrzega sobie prawo do odwolania biegu lub jego przerwania - bez 

podawania powod6w. 

15. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie. Wiqzqca 

i ostateczna interpretacja Regulaminu nalezy do Organizatora. 

16. W sprawach nieujytych Regulaminem rozstrzyga Organizator. 

PREZES . 
Lubartowskiego Ucznlowsk1e1:. ~ 

l lu~u Spor~ego ' , 
• J1 (,,)-- \ ~C, I 

Lukasz Domariski 

MIEJSKI 
OSROOEK SPORTU I REKREACJI 

w Lubartowie 
ul. 1 Maja 66/74, 21-100 Lubart6w 
NIP 7142043649, AEGON 061406832 

Dyrektor 
Mlejsk· go Osrodi<a 
Sp u I Rekreacjl 

....,..,lblllli0£110Wie 



Zall}cznik Nr I do 
Regulaminu TROPEM WILCZYM 
Bieg Pamiyci Zolnierzy Wyklytych 

OSWIADCZENIE DOTYCZJ\CE PRZECIWDZIALANIA COVID-19 i KONIECZNE ZGODY 
UCZESTNIK,, Biegu Pamiyci Zolnierzy Wykli,tych TROPEM WILCZYM" 

NAZWA/DATA IMPREZY: Bieg Pamii,ci Zolnierzy Wykli,tych TROPEM WILCZYM -15.08.2021 r. 

Prosimy o wypelnienie DRUKU 

IMU~ I NAZWISKO UCZESTNIKA 

TELEFON KONTAKTOWY/ 
TELEFON KONTAKTOWY RODZICA/OPIEKUNA 

I. Ja, nizej podpisany/na oswiadczam, ze: 
1. biory peh1q odpowiedzialnosc za podjytq przez siebie decyzjy zwicjzancj z uczestnictwem moim/mojego dziecka 

w ,,Biegu Pamii,ci Zolnierzy Wykli,tych TROPEM WILCZYM", organizowanym przez MOSiR Lubart6w 
i LUKS Lubart6w TAK/ NIE*. 

2. zapoznalam/lem siy z Regulaminem Biegu w warunkach podwyzszonego rezimu sanitarnego dotyczcjcego 
ochrony przed koronawirusem SARS-CoV-2. Jestem swiadoma/swiadomy, ze warunkuje to udzial m6j/mojego 
dziecka w imprezie: TAK*/ NIE*. 

3. jestem swiadoma/swiadomy ryzyka wystcjpienia COVID-19 u mnie/mojego dziecka, moich domownik6w, 
innych uczestnik6w biegu, pracownik6w MOSiR i innych os6b przebywajqcych podczas imprezy. Mam 
swiadomosc, ze podanie nieprawdziwych informacji moze narazic wszystkich uczestnik6w biegu i pracownik6w 
MOSiR,jak r6wniez ich rodziny: TAK*/ NIE*. 

4. informujy, ze w ciqgu ostatnich 2 tygodni, ja/moje dziecko nie mialo kontaktu z osobcj zakazoncj koronawirusem, 
nikt z czlonk6w najblizszej rodziny nie przebywa na kwarantannie, izolacji, nie jest hospitalizowany, nie 
przebywal za graniccj: TAK*/ NIE*. 

5. W przypadku osoby przyjezdzajqcej z zagranicy ............................................................................. .. 
(proszr; wpisac nazwr; kraju) 

Oswiadczam, ze osoba zostala poddana obowicjzujcjcym w Polsce procedurom zwicjzanym z przeciwdzialaniem 
zakazeniu koronawirusem: TAK* I NIE*. 

6. zobowicjzujy siy do poinformowania w razie zaobserwowania u mnie/mojego dziecka niepokojcjcych objaw6w 
zdrowotnych oraz o zmianach w sytuacji zdrowotnej odnosnie wirusa COVID-19 w mojej najblizszej rodzinie: 
TAK* /NIE*. 

7. powiadomiy pracownika MOSiR o kazdorazowej zmianie w/w oswiadczeniu: TAK*/ NIE*. 

IL Przyjmujy do wiadomosci, ze MOSiR udostypni terenowej jednostce Sanepidu dane osobowe uczestnika tylko 
w przypadku potwierdzenia zakazenia COVID-19. 

III. Oswiadczam niniejszym, iz na podstawie Art.6 ust. l pkt. a i A11.9 ust.2 pkt. a - Rozporzcjdzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwicjzku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE, WYRAZAM SWIADOM;\ I DOBROWOLN;\ ZGODE; na: 

1. przetwarzanie w/w danych osobowych szczeg6Jnych kategorii, w celu uczestnictwa mojego/mojego dziecka 
w ,,Biegu Pamiyci Zolnierzy Wyklytych TROPEM WILCZYM": TAK* I NIE*; 

2. bezplatne wykorzystywanie wizerunku mojego/mojego dziecka w celu promocji dzialalnosci MOSiR oraz 
osicjgniyc uczestnik6w ww. turnieju w srodkach masowego przekazu, folderach, plakatach, stronie internetowej 
i p011alach spolecznosciowych: TAK* I NIE*; 

3. prezentacjy danych Uczestnika ,,Biegu Pamiyci Zolnierzy Wyklytych TROPEM WILCZYM" podczas jego 
trwania w celu przedstawienia wynik6w: TAK*/ NIE*. 

Oswiadczam, ze zostalem poinformowany/a, iz przysluguje mi prawo do cofuiycia zgody na przetwarzanie 
danych w dowolnym momencie, jednak nie bydzie to mialo wplywu na zgodnosc 
z prawem przetwarzania podanych danych dokonanego przed jej cofuiyciem. 

miejscowosc, data zgloszenia 

* - zaznacz wlasciwl} odpowiedz 

czytelny podpis osoby skladajcjcej oswiadczenie 





Zal4cznik Nr 2 do 
Regulaminu TROPEM WILCZYM 
Bieg Pami~ci Zolnierzy Wykl~tych 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 
DLA UCZESTNIKOW ,,TROPEM WILCZYM-BillG PAMIF,;CI ZOLNillRZY 

WYKLF;TYCH" LUBARTOW DNIA 15.08.2021 r. 

Szanowni Panstwo 

W trosce o ochrony Panstwa danych osobowych przedstawiamy 11111,eJSZc} informacjy, dotyczi:ic<l 

przetwarzania danych osobowych przez organizator6w,,TROPEM WILCZYM - BIEG PAMf~CI 

ZOLNIERZY WYKL~TYCH" dnia 15.08.2021 r. w Luba1towie. 

Administratorzy danych osobowych 

Wsp6ladministratorami danych osobowych, czyli podmiotami decydujcjcym o tym, jak bydcj 

wykorzystywane Pani/Pana dane osobowe si:i: 

Miejski Osrodek Sportu i Rekreacji w Lubartowie, 21-100 Lubmt6w, ul. 1-go Maja 66/74, tel. 

501 943 818, e-mail: biuro@mosirluba1tow.pl We wszystkich sprawach zwicjzanych 

z przetwarzaniem Pai'1stwa danych osobowych, jak r6wniez w przypadku pytan lub wi:itpliwosci 

mogi:i siy Pa11.stwo kontaktowac z Inspektorem Ochrony Danych pod adresern e-mail: 

iod@doradztwo-1 uba1tow .pl. 

Lubartowski Uczniowski Klub Sportowy, b<tdi:icy Organizacjcj Pozytku Publicznego, 

21-100 Lubart6w, ul. Legion6w 3. 

Podstawa prawna oraz eel przetwarzania danych 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bydcj w celu Panj/Pana uczestnictwa w ,,Biegu pamiyci 

Zolnierzy Wyklytych - TROPEM WILCZYM " dnia 15.08.202lr. w Lubmtowie, zgodnie 

z Regularninem tej imprezy. 

Podstawi:i prawni:i przetwarzania Pani/Pana lub Pani/Pana Dziecka danych osobowych bydzie: 

• zgoda na przetwarzanie danych osobowych w zwicjzku z uczestnictwem w ,,Biegu pam1yc1 

Zolnierzy Wyklytych-TROPEM WILCZYM" dnia 15.08.202lr. w Lubartowie; 

• wype-lnienie obowii:izk6w prawnych cicjzcjcych na administratorze w zwicjzku 

z organizacji:i i rozliczeniem imprezy, realizacja rozliczenia finansowego imprezy; 

• dochodzenia roszcze11, prowadzenia postypowa11 si:idowych 

na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. 

Oclbiorcy danych osobowych 

windykacyj nych, 

Pani/Pana dane osobowe mogi:i bye udostypniane organom uprawnionym na podstawie przepis6w 

prawa, a takze na podstawie urn6w powierzenia w szczeg6lnosci: 

• firmie E-quattro Artur Socha, 21-100 Lubart6w, Lucka 119, jako podmiotowi 

przetwarzaji:icemu, kt6ry jest odpowiedzialny za organizacjy porniaru czasu uczestnik6w; 

• firmie RFID Solutions Sp. z o.o. Biuro: 02-956 Warszawa, ul. Kr61ewicza Jakuba 97, 
Siedziba: 27-350 Sienno, ul. 11:iecka 34, jako podmiotowi przetwarzajcjcemu, kt61y jest 

odpowiedzialny za organizacjy pomiaru czasu uczestnik6w; 



@ dostawcom uslug prawnych i doradczych oraz wspieraj 4cym w dochodzeniu naleznych roszczen 

(w szczeg6lnosci kancelariom prawnym); 

e firmom ubezpieczeniowym i zwi4zkom sportowym na podstawie ustawy o sporcie; 

@ podmiotom uprawnionym na podstawie odrybnych przepis6w prawa. 

Okres przetwarzania danych osobowych 

Pani/Pana <lane osobowe bydq przechowywane przez okres trwania biegu, a po tym czasie przez okres 

wymagany prawem do cel6w rozliczen podatkowych oraz przedawnienia ewentualnych roszcze6. 

Przyslugujl!ce Pani/Panu prawa 

W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody przysluguje Pani/Panu prawo do wycofania 
zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, jednak nie bydzie to mialo wplywu na 
zgodnosc z prawem przetwarzania, kt6rego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

Przysluguje Pani/Panu prawo do z4dania od administratora dostypu do przekazanych danych 
osobowych, prawo do ich sprostowania, usuniycia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do 

przenoszenia danych. 

Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w zakresie, w jakim podstaw 4 
przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes administratora. 

Prawo wniesienia skargi 

W przypadku kiedy uznaj4 Pa6stwo, iz Miejski Osrodek Spmtu i Rekreacji w Lubartowie przetwarza 
<lane osobowe niezgodnie z prawem, przysluguje Pa6stwu prawo wniesienia skargi do organu 
nadzorczego wlasciwego w sprawach osobowych tj. Prezesa Urzfdll Ochrony Danych Osobowych, 
ul. Stmvki 2, 00-193 Warszawa. 

Obowil!zek podania danych osobowych 

Podanie danych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem koniecznym do uczestnictwa Pani/Pana 
lub Pani/Pana Dziecka w ,,Biegu pami«rci Zolnierzy Wykl«rtych - TROPEM WILCZYM" dnia 
15.08.2021r. w Lubartowie, zgodnie z Regulaminem tej imprezy. 


