REGULAMIN
ROWEROWA PRZYGODA W GMINIE ŚMIGIEL
22-23 SIERPNIA 2020

1. ORGANIZATOR:
Ośrodek Kultury Fizycznej i Rekreacji w Śmiglu, 64-030 Śmigiel, ul. Kościuszki 20,
www.okfir.pl, e-mail: administracja@okfir.pl, tel. 65 518 93 34
Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Śmiglu, 64-030 Śmigiel ,ul. M. Konopnickiej 4A, , tel.
668 242 139
2. PATRONAT HONOROWY:
Burmistrz Śmigla
3. CEL IMPREZY
Promowanie jazdy rowerowej jako zdrowego stylu życia i ciekawego sposobu na spędzanie
wolnego czasu. Poznanie walorów turystycznych gminy Śmigiel.
4. ZASADY UDZIAŁU
•
•

•
•

Rowerowa Przygoda w Gminie Śmigiel polega na zdobyciu trzech punktów
kontrolnych na terenie Gminy Śmigiel czynnych w godzinach 8.00-20.00
Lokalizacja punktów kontrolnych :
- Stare Szczepankowo 3
- Bronikowo , ul. Morownicka 1 - (sołtys)
- Żegrówko, ul. Kościańska 4 - (sołtys)
W punktach kontrolnych uczestnik pobiera pamiątkowy buton (znaczek
okolicznościowy) związany tematycznie z daną miejscowością
Start i meta w dowolnym miejscu Gminy Śmigiel

W związku z COVID-19 informujemy, że obowiązują aktualne wytyczne Głównego
Inspektora Sanitarnego.
5. TERMIN :
22 lub 23 sierpnia 2020r (trasa może zostać podzielona na dwa dni)
6. ZGŁOSZENIA I WARUNKI UCZESTNICTWA
•
•

Zgłoszenia przyjmowane będą telefonicznie w dni robocze w godzinach 8.00-16.00 od
dnia 3 sierpnia do dnia 14 sierpnia 2020r. pod nr telefonów: 65 518 93 34 lub
517 784 967
Każdemu uczestnikowi zostanie nadany numer startowy

•

Udział w Rowerowej Przygodzie w Gminie Śmigiel jest bezpłatny

7. WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA
•
•

Dzieci i młodzież mogą brać udział w imprezie tylko pod opieką osób dorosłych
Opiekunowie ponoszą pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoich
podopiecznych ( także epidemiczne)

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
•
•

•

Impreza odbędzie się bez względu na pogodę
Każdy uczestnik, który prześle fotografię trzech znaczków okolicznościowych
z podaniem numeru startowego oraz imienia i nazwiska otrzyma zestaw pamiątkowy,
który będzie do odbioru w Ośrodku Kultury Fizycznej i Rekreacji w Śmiglu, ul. T.
Kościuszki 20, 64-030 Śmigiel, w dniach 31.08-2.09.2020 w godzinach 8.00-16.00
Uczestników prosimy o przesłanie pamiątkowych zdjęć z trasy w celu publikacji na
adres administracja@okfir.pl
Zapraszamy do udziału

Klauzula informacyjna Ośrodka Kultury Fizycznej i Rekreacji w Śmiglu dotycząca przetwarzania danych
osobowych nieletnich uczestników „Rowerowej Przygody z Gminą Śmigiel 2020” oraz ich rodziców /
opiekunów prawnych
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, dalej zwane RODO) informujemy:
1.

Administratorem danych osobowych jest Ośrodek Kultury Fizycznej i Rekreacji w Śmiglu, ul. T.
Kościuszki 20, 64-030 Śmigiel, tel. +48 517-784-967
lub (65)5189334,
e-mail:
administracja@okfir.pl

2.

Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest Jarosław Bartkowiak, adres e-mail: administracja@okfir.pl

Będziemy przetwarzać dane osobowe w celu uczestnictwa w imprezie „Rowerowa Przygoda z Gminą
Śmigiel 2020” organizowanej przez Ośrodek Kultury Fizycznej i Rekreacji w Śmiglu, oraz Szkolne
Schronisko Młodzieżowe w Śmiglu na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
4. Odbiorcami do których mogą być przekazane dane osobowe:
a) podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora tj. podmioty, które w imieniu Administratora
przetwarzają dane osobowe na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych
b) Organy państwowe, organy ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organy samorządu
terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem
3.

5.

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

6.

Będziemy przechowywać dane osobowe do chwili załatwienia sprawy, w której zostały one zebrane a
następnie – w przypadkach, w których wymagają tego przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o
narodowym zasobie archiwalnym i archiwach – przez czas określony w tych przepisach.

7.
a)

Prawa przysługujące osobie której dane dotyczą:
prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia,
w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z
przepisu prawa
c) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
d) prawo do przenoszenia danych osobowych o ile będzie to technicznie możliwe
e) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podst. zgody przed jej cofnięciem
f) prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193
Warszawa)
8.

a)

9.

Zgodnie z art. 13 ust. 2 lit. e) RODO informacja, czy podanie danych osobowych jest wymogiem
ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy, oraz czy osoba, której dane dotyczą, jest
zobowiązana do ich podania i jakie są ewentualne konsekwencje niepodania danych
podanie danych osobowych, o których mowa w pkt 3 jest dobrowolne i nie jest wymogiem ustawowym,
umownym, ani warunkiem zawarcia umowy. W przypadku niepodania danych osobowych nie będą
mieli Państwo możliwości uczestnictwa w imprezie „Rowerowa Przygoda z Gminą Śmigiel 2020”.
Przetwarzanie Państwa danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu
decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
Klauzula informacyjna Ośrodka Kultury Fizycznej i Rekreacji w Śmiglu

dotycząca przetwarzania danych osobowych uczestników „Rowerowej Przygody z Gminą Śmigiel 2020”

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, dalej zwane RODO) informujemy:
10. Administratorem danych osobowych jest Ośrodek Kultury Fizycznej i Rekreacji w Śmiglu, ul. T.
Kościuszki 20, 64-030 Śmigiel, tel. +48 517-784-967
lub (65)5189334,
e-mail:
administracja@okfir.pl
11. Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest Jarosław Bartkowiak, adres e-mail: administracja@okfir.pl
12. Będziemy przetwarzać dane osobowe w celu uczestnictwa w imprezie „Rowerowa Przygoda z Gminą
Śmigiel 2020” organizowanej przez Ośrodek Kultury Fizycznej i Rekreacji w Śmiglu, oraz Szkolne
Schronisko Młodzieżowe w Śmiglu na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
13. Odbiorcami do których mogą być przekazane dane osobowe:
c) podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora tj. podmioty, które w imieniu Administratora
przetwarzają dane osobowe na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych
d) Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Śmiglu
e) Organy państwowe, organy ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organy samorządu
terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem
14. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
15. Będziemy przechowywać dane osobowe do chwili załatwienia sprawy, w której zostały one zebrane a
następnie – w przypadkach, w których wymagają tego przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o
narodowym zasobie archiwalnym i archiwach – przez czas określony w tych przepisach.
16. Prawa przysługujące osobie której dane dotyczą:
g) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

h) prawo do sprostowania swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia,
w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z
przepisu prawa
i) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
j) prawo do przenoszenia danych osobowych o ile będzie to technicznie możliwe
k) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podst. zgody przed jej cofnięciem
l) prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193
Warszawa)
17. Zgodnie z art. 13 ust. 2 lit. e) RODO informacja, czy podanie danych osobowych jest wymogiem
ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy, oraz czy osoba, której dane dotyczą, jest
zobowiązana do ich podania i jakie są ewentualne konsekwencje niepodania danych
b) podanie danych osobowych, o których mowa w pkt 3 jest dobrowolne i nie jest wymogiem ustawowym,
umownym, ani warunkiem zawarcia umowy. W przypadku niepodania danych osobowych nie będą
mieli Państwo możliwości uczestnictwa w imprezie „Rowerowa Przygoda z Gminą Śmigiel 2020”.
18. Przetwarzanie Państwa danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu
decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

