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REGULAMIN 

Biegów dziecięcych w ramach imprezy „Przyjazna i aktywna Strzyża” 

ORGANIZATOR 
1) Gmina Miasta Gdańska, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk, NIP 5830011969, w imieniu której działa 

Gdański Ośrodek Sportu, ul. Traugutta 29, 80-221 Gdańsk, REGON 000589228. 

CEL 
2) Popularyzacja i upowszechnianie biegania wśród rodzin, jako najprostszej formy rekreacji. 

3) Promocja Miasta Gdańska w Polsce i na świecie. 

TERMIN, MIESJCE 
1) Bieg Przyjazna i aktywna Strzyża (dalej jako: Bieg) odbędzie się w dniu 01.04.2023 na Stadionie 

Lekkoatletycznym przy ul. Grunwaldzkiej 244, w Gdańsku. 
 
ZGŁOSZENIA 
1) Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie poprzez formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie 

internetowej www.sportgdansk.pl. 
2) Limit zgłoszeń 450 osób.  
3) Zgłoszenia przyjmowane będą do 30.03.2023 r. 
 
OPŁATA WPISOWA 
Udział w biegu dziecięcym jest bezpłatny. 
 
UCZESTNICTWO 
1) W Biegu mogą wziąć udział wyłącznie Uczestnicy zgłoszeni do udziału zgodnie z postanowieniami 

niniejszego Regulaminu. 
2) Każdy Uczestnik Biegu musi posiadać pisemną zgodę Opiekuna. Opiekun podczas odbioru pakietu 

startowego musi dostarczyć osobiście lub podpisać w Biurze Imprezy „Zgodę Rodziców/ Opiekunów 

prawnych na udział dziecka/ podopiecznego w Biegu”. Wzór w/w zgody stanowi załącznik nr 1  

do Regulaminu. 

3) W imprezie nie mogą brać udziału osoby chore na COVID-19, zakażone SARS-CoV-2, manifestujące objawy 

ze strony układu oddechowego. 

4) O przynależności do danej kategorii wiekowej decyduje ROK URODZENIA (a nie dzień i miesiąc). Zawodnicy, 

którzy wystartują w złej kategorii wiekowej nie zostaną ujęci w klasyfikacji: 

a. ok. 100 m – Maluch z Rodzicem 

b. ok. 100 m – do 4 lat (rocznik 2019) 

c. ok. 200 m – 5 lat (rocznik 2018) 

d. ok. 200 m – 6 lat (rocznik 2017) 

e. ok. 200 m – 7 lat (rocznik 2016) 

f. ok. 400 m – 8 lat (rocznik 2015) 

g. ok. 400 m – 9 lat (rocznik 2014) 

h. ok. 400 m – 10 lat (rocznik 2013) 

i. ok. 800 m – 11 lat (rocznik 2012) 

j. ok. 800 m – 12 – 13 lat (roczniki 2010, 2011) 

k. ok. 800 m – 14 – 15 lat (roczniki 2008, 2009) 

 

5) Nie ma możliwości zapisu Uczestnika do kategorii innej, niż wynikającej z roku urodzenia. 

6) Nie licząc kategorii specjalnej – Maluch z Rodzicem, wszyscy zawodnicy muszą wystartować SAMODZIELNIE 

– bez pomocy i obecności na trasie rodzica/opiekuna/rodzeństwa/kolegów – niesamodzielność wiąże się z 

dyskwalifikacją. 

7) Kategoria Maluch z rodzicem dedykowana jest dzieciom wymagającym wsparcia rodzica/opiekuna i ma 

charakter rekreacyjny, gdzie nie przewiduje się nagród za zajęte miejsca, a jedynie pamiątkowy numer  

i medal dla dziecka za uczestnictwo. 

http://www.sportgdansk.pl/
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8) Ze względów bezpieczeństwa start z dzieckiem w wózku nie jest dopuszczalny. 

HARMONOGRAM 
1) Starty poszczególnych kategorii wiekowych będą następować według poniższego harmonogramu.  

12:00 - ok. 800 m – 11 – 15 lat (roczniki 2008 - 2012) dziewczynki 

12:10 - ok. 800 m – 11 – 15 lat (roczniki 2008 - 2012) chłopcy 

12:20 - ok. 400 m – 10 lat (rocznik 2013) dziewczynki 

12:30 - ok. 400 m – 10 lat (rocznik 2013) chłopcy 

12:40 - ok. 400 m – 9 lat (rocznik 2014) dziewczynki 

12:50 - ok. 400 m – 9 lat (rocznik 2014) chłopcy 

13:00 - ok. 400 m – 8 lat (rocznik 2015) dziewczynki 

13:10 - ok. 400 m – 8 lat (rocznik 2015) chłopcy 

13:20 - ok. 200 m – 7 lat (rocznik 2016) dziewczynki 

13:25 - ok. 200 m – 7 lat (rocznik 2016) chłopcy 

13:30 - ok. 200 m – 6 lat (rocznik 2017) dziewczynki 

13:35 - ok. 200 m – 6 lat (rocznik 2017) chłopcy 

13:40 - ok. 200 m – 5 lat (rocznik 2018) dziewczynki 

13:45 - ok. 200 m – 5 lat (rocznik 2018) chłopcy 

13:50 - ok. 100 m – do 4 lat (rocznik 2019) dziewczynki 

13:55 - ok. 100 m – do 4 lat (rocznik 2019) chłopcy 

14:00 ok. 100 m – Maluch z Rodzicem – dziewczynki 

14:05 ok. 100 m – Maluch z Rodzicem - chłopcy 

2) Organizator zastrzega możliwość zmian w powyższym harmonogramie. Co będzie obwieszczane przez 
spikera zawodów. 

 
POMIAR KOLEJNOŚCI ZAWODNIKÓW 
1) Pomiar kolejności prowadzony jest z wykorzystaniem ręcznego systemu. 
2) W wynikach uwzględniona będzie kolejność zawodników na mecie bez osiągniętego czasu. 

KLASYFIKACJE I NAGRODY 

1) Podczas Biegów młodzieżowych w kategorii Maluch z rodzicem nie prowadzi się klasyfikacji. Wyniki w 
postaci osiągniętego czasu zostaną podane według nazwisk Uczestników w kolejności alfabetycznej na 
Stronie Internetowej. 

2) Podczas Biegów w kategoriach do 4 lat i starszych Uczestnicy, którzy zajęli miejsca I-III, w kategorii 
dziewczynek i chłopców, otrzymają puchary. Odbiór nagród może nastąpić wyłącznie podczas kończącej 
zawody ceremonii wręczenia nagród. 

3) Wszyscy Uczestnicy, którzy ukończą Bieg otrzymują na mecie pamiątkowe medale. 
 
PRZEBIERALNIE, DEPOZYT 
1) Uczestnicy oddają do depozytu rzeczy zapakowane we własny worek – Organizator nie zapewnia worków 

depozytowych. 
2) Wydawanie depozytu odbywać się będzie na podstawie numeru startowego. 
3) W przypadku zagubienia numeru startowego rzeczy Uczestnika pozostawione w depozycie zostaną wydane 

za okazaniem dokumentu tożsamości ze zdjęciem Uczestnika lub Opiekuna. 
4) Zagubienie numeru startowego przez Uczestnika zwalnia Organizatora od odpowiedzialności za rzeczy 

pobrane przez inną osobę. 
5) Za rzeczy wartościowe pozostawione w przebieralni Organizator nie ponosi odpowiedzialności. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1) Wszystkich Uczestników obowiązuje niniejszy Regulamin. 
2) Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z Uczestników i Opiekunów wywiadu, 

robienia im zdjęć i filmowania na potrzeby reklamowe, promocyjne i wykorzystania tych materiałów  
w Internecie lub w transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na inne potrzeby komercyjne. 

3) Zapisując dziecko do udziału w Biegu Opiekun wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie jego wizerunku 
oraz wizerunku Uczestnika utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo oraz udziela Organizatorowi 
nieodpłatnej licencji na wykorzystanie go na wszystkich polach eksploatacji, w tym: utrwalania  
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i rozpowszechniania w dowolnej formie oraz wprowadzanie do pamięci komputera, wykorzystania  
do promocji i organizacji imprez Organizatora, udostępniania sponsorom oraz partnerom Imprezy w celu ich 
promocji w kontekście udziału w Imprezie, zamieszczania i publikowania w wydawnictwach Organizatora, 
na promocyjnych materiałach drukowanych Organizatora, w prasie, na stronach internetowych oraz w 
przekazach telewizyjnych i radiowych. 

4) Na miejsce Imprezy zabrania się wnoszenia środków odurzających, nielegalnych substancji, środków 
podnoszących wydajność fizyczną oraz środków alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju. Uczestnikom 

zabrania się zażywania takich środków  i substancji zarówno przed jak i podczas Imprezy pod warunkiem 
wykluczenia z niej. W wypadku stwierdzenia, że Uczestnik narusza powyższy zakaz, Organizator zastrzega 
sobie możliwość niedopuszczenia go do udziału w Biegu lub wykluczenia go w jego trakcie. 

5) Opiekun może wyrazić zgodę na wykorzystanie podanych przez niego w procesie rejestracji danych 
osobowych na potrzeby przesłania informacji o przyszłych imprezach, produktach handlowych, a także na 
wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne. Opiekunowi przysługuje prawo do wycofania takiej 
zgody i może to zrobić w dowolnym momencie kierując korespondencję na adres Organizatora.  
Wzór zgody stanowi Załącznik nr 2 Regulaminu. 

6) Wszystkie informacje dotyczące Uczestników uzyskane przez Organizatora i zawarte w formularzu 
startowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie  
z ustawą o ochronie o danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku, Dz.U.2019.1781 t.j. Organizator nie 
będzie ujawniał tych informacji żadnym osobom trzecim. 

7) Każdy Uczestnik Biegu jest zobowiązany do umieszczenia numeru startowego z przodu, na wysokości klatki 
piersiowej. Numer startowy musi być widoczny. Zakrycie lub usunięcie numeru startowego skutkować 
będzie dyskwalifikacją. 

8) Opiekun wyraża zgodę podanie danych osobowych dziecka/podopiecznego w postaci imienia nazwiska, 
miejscowości oraz roku urodzenia na publicznie dostępnej liście startowej. 

9) Organizator zapewnia zabezpieczenie medyczne podczas Imprezy. Organizator nie pokrywa kosztów 
medycznych lub kosztów transportu nieobjętych zakresem zabezpieczenia medycznego Imprezy. Decyzje 
podjęte przez obsługę medyczną co do udziału Uczestnika w Biegu są niezawisłe oraz są wiążące wobec 
Uczestnika. 

10) Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione w trakcie Biegu ani pozostawione w depozycie. 
11) Opiekun oświadcza, że wszystkie dane personalne i dane dotyczące stanu zdrowia Uczestnika wpisane przez 

nich do formularza zgłoszeniowego są kompletne i zgodne z prawdą. 
12) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie spowodowane z winy 

Uczestnika oraz za wypadki i zdarzenia losowe zaistniałe podczas dojazdu na Imprezę i powrotu z Imprezy. 
13) Organizator oraz wszystkie osoby działające w jego imieniu lub z jego upoważnienia związane 

z przeprowadzeniem i organizacją Imprezy nie ponoszą odpowiedzialności za, rzeczowe i majątkowe szkody 
Uczestników, które wystąpią przed, w trakcie lub po Imprezie. 

14) Przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego Formularza Rejestracyjnego oznacza,  
że Opiekun rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem 
dziecka/podopiecznego w Biegu, w tym zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała  
i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym i dobrowolnie 
zdecydował się podjąć to ryzyko. 

15) Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną za wszystkie wyrządzone przez siebie szkody z własnej, 
wyłącznej winy innym Uczestnikom Imprezy oraz osobom trzecim. 

16) Uczestnicy i Opiekunowie zobowiązują się do przestrzegania warunków niniejszego Regulaminu. Podpis 
Opiekuna na formularzu zgłoszeniowym do Imprezy potwierdza zapoznanie się z warunkami niniejszego 
Regulaminu oraz ich pełną akceptację przez Opiekuna i Uczestnika Imprezy. 

17) Protesty dotyczące wyników przyjmowane są drogą e-mailową na adres: imprezy@sportgdansk.pl, do 2 dni 
liczone od dnia organizacji Biegu. Protesty będą rozpatrywane w ciągu 72 godzin. 

18) Protesty wniesione po terminie nie będą rozstrzygane. 
19) Nieznajomość Regulaminu Imprezy nie zwalnia Uczestnika i Opiekuna z zasad określonych przez 

Organizatora w w/w dokumencie. 
20) Uczestnikowi nie wolno korzystać z jakiejkolwiek pomocy określonej w przepisach zawodów  

w lekkoatletyce, m. in. dotyczy to asysty Uczestnikowi przez osoby nieuczestniczące Biegu, biegnące  
z Uczestnikiem lub jadące na rowerze. Wyjątek stanowi obligatoryjna asysta opiekuna w trakcie Biegu. 

20) Organizator zabrania Uczestnikom i Opiekunom sprzedaży odebranych pakietów startowych oraz zamiany 
chipów pomiędzy Uczestnikami pod rygorem dyskwalifikacji. 

21) Każdego Uczestnika obowiązują przepisy PZLA oraz niniejszy Regulamin. 
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22) Organizator nie wysyła pakietów startowych na adres Uczestnika. Odbiór pakietów startowych odbywa się 
wyłącznie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. 

23) Uczestnicy i Opiekunowie mają obowiązek przestrzegania porządku publicznego, poleceń służb 
porządkowych oraz poszanowania pozostałych Uczestników. Organizator ma prawo usunąć z terenu 
Imprezy osoby, które zakłócają porządek publiczny, przebieg Imprezy lub zachowują się niezgodnie  
z Regulaminem oraz przepisami PZLA. 

24) Organizator dołoży wszelkich starań, aby przed Biegiem i w jego trakcie przekazywać wszelkie informacje 
przez system nagłaśniający, w związku z czym zalecane jest nieużywanie własnych urządzeń elektronicznych 
ze słuchawkami, aby słyszeć komunikaty Organizatora i sędziego głównego. 

25) Na trasie Biegów przebywać mogą jedynie Uczestnicy, obsługa Imprezy, Opiekunowie podczas Biegu  
w kategorii Maluch z Rodzicem oraz pojazdy uprzywilejowane i posiadające przepustkę Organizatora. 

26) Regulamin może być w każdym czasie zmieniony przez Organizatora. O treści zmiany Regulaminu Uczestnik 
zostanie powiadomiony przez Organizatora najpóźniej na 24 godziny przed jej wprowadzeniem, poprzez 
umieszczenie przez Organizatora informacji na Stronie Internetowej. 

27) W sprawach nieobjętych Regulaminem rozstrzyga Organizator. 
28) Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora Imprezy. 
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Załącznik numer 1 – Zgoda Rodziców/Opiekunów Prawnych 

ZGODA RODZICÓW / OPIEKUNÓW PRAWNYCH 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka / podopiecznego: …………………………………………………………………………………………… 

( imię i nazwisko dziecka / podopiecznego ) 

W imprezie #RUNGDN, która odbędzie się w dniu 01.04.2023 r. w Gdańsku (zwaną dalej Imprezą), organizowanej przez 

Gdański Ośrodek Sportu z siedzibą w (80-221) Gdańsku, ul. Traugutta 29 (zwanym dalej GOS ) 

Oświadczam, że: 

- znany mi jest cel, charakter, program i Regulamin Imprezy, 

- u dziecka / podopiecznego nie ma przeciwwskazań zdrowotnych lub wychowawczych, które mogą utrudniać lub 

uniemożliwić jego udział w Biegu. 

Podpisy rodziców/ opiekunów prawnych dziecka 

złożone dnia ………………………………………w ………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

(imię i nazwiska rodzica lub opiekuna prawnego) 

Oświadczenie dotyczące danych osobowych: 

1) Zawodnik przez rejestrację wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora, swoich danych osobowych  

w postaci: 

a. imienia, nazwiska, informacji o stanie zdrowia, adresu zamieszkania, adresu poczty elektronicznej oraz 

numeru telefonu na potrzeby uczestnictwa  

w Imprezie. 

b. imienia, nazwiska na potrzeby ich publicznego wskazania w przekazach telewizyjnych, radiowych, 

internetowych i w formie drukowanej w celu poinformowania o wynikach Imprezy, 

c. adresu poczty elektronicznej na potrzeby przesyłania przez Organizatora informacji dotyczących Imprezy. 

2) Ponadto Zawodnik oświadcza, że został poinformowany, że: 

a. Administratorem jego danych osobowych jest Organizator. 

b.  Podstawę przetwarzania jego danych stanowi niniejsze oświadczenie w przedmiocie zgody, a ich podanie 

jest uzasadnione celem organizacji Imprezy. 

c. Jego dane osobowe są zbierane wyłącznie na potrzeby organizacji Imprezy. 

d. Dane osobowe w postaci: imienia, nazwiska, adresu poczty elektronicznej mogą być udostępniane innym 

odbiorcom lub kategoriom odbiorców, tj. oficjalnym sponsorom i partnerom w wyłącznym celu 

związanym ze współorganizacją Imprezy. 

e. Dane, których dotyczy niniejsze oświadczenie nie będą przekazywane do państw poza unijnych będących 

siedzibami podmiotów wymienionych w punkcie 4), które nie stosują Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679. 

f. Dane będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne dla celów w których są 

przetwarzane. 

g. Podanie danych objętych niniejszym oświadczeniem jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa  

w Imprezie. 

h. Zawodnik jest uprawniony/uprawniona do żądania od administratora dostępu do jego danych 

osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz do wniesienia sprzeciwu 

wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych. 

i. Zawodnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego w razie przetwarzania 

moich danych osobowych niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

j. Zawodnik jest uprawniony/uprawniona do cofnięcia niniejszej zgody w dowolnym momencie, jednak bez 

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem. 

 

Podpisy rodziców/ opiekunów prawnych dziecka 

złożone dnia ……………………………………w ………………………………………… 

………..………………………………………………………………………………………… 

(imię i nazwiska rodzica lub opiekuna prawnego) 

 

……………………………………………………….…………………………………………… 

(podpis) 
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Załącznik nr 2 

Klauzula informacyjna. 

 

W związku z otrzymaniem zgody na przetwarzanie danych należy podać osobie wszystkie informacje, których 

art. 13 RODO wymaga przy zbieraniu danych od osoby, której dane dotyczą. Poniżej znajdą Państwo wszelkie 

niezbędne informacje na temat zasad przetwarzania Państwa danych. 

 

Kto jest Administratorem 

Państwa danych 

Administratorem Państwa danych osobowych oraz danych osobowych dziecka jest Gdański 

Ośrodek Sportu (jednostka budżetowa Gminy Miasta Gdańska) przy ul. Traugutta 29, 80-221 

Gdańsk, dalej jako „ADO” lub „Administrator”. 

Kontakt do osoby w sprawie 

Państwa danych osobowych i 

zasad ich przetwarzania 

W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez ADO prosimy o 

kontakt z powołanym ADO inspektorem danych osobowych możesz skontaktować się pod 

adresem e-mail: rodo@sportgdansk.pl lub korespondencyjnie na adres ADO ul. Traugutta 29, 

80-221 Gdańsk. 

Odbiorcy danych osobowych Mając na uwadze to jak cenne są Państwa dane osobowe na każdym kroku staramy się, aby ich 

przetwarzanie odbywało się zgodnie z prawem, a w przypadku przekazywania tych danych poza 

strukturę Administratora dbamy o to, aby podmioty, którym dane są powierzane zapewniły 

odpowiedni standard ich ochrony i zachowały je w poufności. 

Zwracamy Państwa uwagę, iż Administrator korzysta z pomocy podmiotów trzecich, co może 

wiązać się z koniecznością przekazania Państwa danych osobowych. W związku z powyższym, w 

razie potrzeby, Administrator przekazuje Państwa dane w szczególności: 

1) dostawcom usług informatycznych i hostingowych, 

2) dostawcom usług wspierających działalność ADO (np. podmiotom świadczącym usługi 

wysyłki mailingu). 

3) Organom samorządowym lub państwowym w ramach wykonywanych przez nie zadań. 

4) Upoważnionym pracownikom ADO. 

5) Podmiotom (w tym organizatorowi poszczególnych zajęć) na podstawie zawartej z ADO 

umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. 

Przekazywanie danych poza 

obszar Unii Europejskiej 

 

Administrator korzysta z różnych popularnych usług i technologii, oferowanych przez takie 

podmioty, jak Facebook, Microsoft czy Google. Firmy te mają siedziby poza Unią Europejską, a 

zatem w świetle przepisów RODO mogą być traktowane jako państwa trzecie. 

W związku z tym Państwa dane osobowe mogą być przekazywane poza teren Unii Europejskiej 

oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Zapewniamy jednak, że w takim przypadku 

przekazywanie danych odbywać się będzie w oparciu o wzorcowe klauzule w przedmiocie 

ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską. 

Cel przetwarzania danych i 

podstawa prawna 

 

Dane osobowe w postaci wizerunku, imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, są przetwarzane 

na podstawie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO tj. na podstawie Państwa wyłącznej zgody oraz na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. w celu wykonania umowy, której są Państwo Stroną 

(udział w zajęciach/ imprezach organizowanych przez ADO”). 

Cele przetwarzana danych w tym wypadku są następujące: 

1) cele marketingowe ADO – w postaci umieszczenia wizerunku na stronach 
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internetowych ADO przeznaczonych do promocji oraz reklamy ADO, 

2) w celu archiwalnym i dowodowym, 

3) W celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, 

4) Prawidłowego wykonania Umowy.  

Zgodnie z motywem 46 RODO przetwarzanie danych osobowych należy uznać za zgodne 

z prawem również w przypadkach, gdy jest to niezbędne do ochrony interesu, które ma istotne 

znaczenie dla życia osoby której dane dotyczą np. gdy przetwarzanie jest potrzebne do celów 

humanitarnych w tym monitorowania epidemii i ich rozprzestrzeniania się. 

Czas, przez jaki Administrator 

przetwarza dane osobowe 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nie przetwarzamy Państwa danych osobowych „w 

nieskończoność”, lecz przez czas, który jest potrzebny, aby osiągnąć wyznaczony cel. 

Po tym okresie Państwa dane osobowe zostaną nieodwracalnie usunięte lub zniszczone. 

Odnośnie poszczególnych okresów przetwarzania danych osobowych, Administrator wskazują, 

że dane osobowe w postaci wizerunku przetwarzane są przez okres:  

 

 przedawnienia roszczeń — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych 

w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (długość okresu zależy od 

tego, czy obie strony są przedsiębiorcami, czy też nie); 

 do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania; 

 do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania — 

w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie 

uzasadnionego interesu ADO lub do celów marketingowych, 

 do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności, jednak nie dłużej niż 

przez 5 lat 

 

Zwracamy Państwa uwagę, iż okresy w latach liczone są od końca roku,  

w którym ADO rozpoczął przetwarzanie danych osobowych. Takie działania ma na celu przede 

wszystkim usprawnienie procesu usuwania lub niszczenia danych osobowych. 

Prosimy mieć na uwadze, iż odrębne liczenie terminu dla każdej zawartej umowy wiązałoby się 

z istotnymi trudnościami organizacyjnymi i technicznymi dla ADO, jak również znaczącym 

nakładem finansowym, dlatego ustanowienie jednej daty usuwania lub niszczenia danych 

osobowych pozwala ADO sprawniej i efektywniej zarządzać tym procesem. 

Oczywistym jest natomiast, iż w przypadku skorzystania przez Państwa z prawa do bycia 

zapomnianym Administrator takie sytuacje rozpatruje i rozwiązuje indywidualnie. 

Dodatkowy rok związany z przetwarzaniem danych osobowych zebranych na potrzeby 

wykonania umowy jest podyktowany tym, że hipotetycznie mogą Państwo zgłosić roszczenie 

na chwilę przed upływem terminu przedawnienia, żądanie może zostać doręczone z istotnym 

opóźnieniem lub mogą Państwo błędnie określić termin przedawnienia swojego roszczenia. 

Obowiązek podania danych Drodzy Państwo, zgoda na przetwarzanie danych jest w pełni dobrowolne, jednakże jest 

konieczne do wzięcia udziału w zajęciach/ imprezach oraz dla celów m.in. monitorowania 

epidemii i ich rozprzestrzeniania się. 



 

Strona 8 z 8 
 

Państwa prawa w związku  

z przetwarzaniem danych 

osobowych przez Administratora 

Jako Administrator gwarantujemy spełnienie wszystkich Państwa praw wynikających z RODO, 

tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo 

do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych 

przez Administratora. 

Zwracamy Państwa uwagę, iż z opisanych powyżej uprawnień mogą Państwo skorzystać, gdy: 

(1) w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważą Państwo, że dane są 

nieprawidłowe lub niekompletne, 

(2) w odniesieniu do żądania usunięcia danych: dane nie będą już niezbędne do celów, dla 

których zostały zebrane przez Administrator, zgodę na przetwarzanie danych zostanie 

cofnięta; zgłoszą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych; Państwa dane będą 

przetwarzane niezgodnie  

z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z 

przepisu prawa unijnego lub krajowego, 

(3) w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważą Państwo, że 

Państwa dane są nieprawidłowe – mogą Państwo żądać ograniczenia przetwarzania 

danych na czas niezbędny do sprawdzenia prawidłowości tych danych; Państwa dane 

będą przetwarzane niezgodnie  

z prawem, ale nie będą Państwo chcieli, aby zostały usunięte; Państwa dane nie będą już 

Administratorowi potrzebne, ale mogą być potrzebne Państwu do obrony lub 

dochodzenia roszczeń; lub wniesiony zostanie przez Państwa sprzeciw wobec 

przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie 

Administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu, 

(4) w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Państwa danych odbywa 

się na podstawie zgody lub umowy oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób 

automatyczny. 

W celu skorzystania z powyższych uprawnień należy skontaktować się  

z Administratorem za pośrednictwem adresu e-mail: rodo@sportgdansk.pl. 

Szanowni Państwo, w każdej chwili mają Państwo prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie 

danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem. 

Administrator wskazuje również, że przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu 

nadzorującego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 


