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REGULAMIN XIV ŻORSKIEGO BIEGU ULICZNEGO 
BIEG GŁÓWNY 10 km 
17 październik 2021 r. 

 
 
I. ORGANIZATOR 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Żorach. 
 
II. PATRONAT 

Honorowy patronat nad biegiem objęli: 
− Prezydent Miasta Żory – Waldemar Socha, 
− Przewodniczący Rady Miasta – Piotr Kosztyła. 

 
III. CEL 

1. Popularyzacja biegania. 
2. Promocja zdrowego stylu życia, wolnego od nałogów. 
3. Promocja miasta Żory. 

 
IV. TERMIN, MIEJSCE ORAZ TRASA 

1. Bieg odbędzie się w dniu 17 października 2021 roku, start o godz. 12.00. 
2. Miejsce startu oraz mety na ul. Folwareckiej obok Hali Widowiskowo-sportowej. 
3. Dystans „XIV Żorskiego Biegu Ulicznego” wynosi 10 km (dwie pętle o długości 5 km  

z kontrolnym punktem pomiaru czasu na 5 km). 
4. Trasa biegu wiedzie wyłączonymi z ruchu kołowego ulicami miasta Żory o nawierzchni asfaltowej 

oraz brukowanej z kostki betonowej. 
5. Trasa biegu posiada aktualny atest Polskiego Związku Lekkiej Atletyki. 
6. Limit czasu na ukończenie biegu wynosi 1 godz. 30 min. Zawodnicy, którzy nie dobiegną do mety  

w ciągu regulaminowego czasu, zobowiązani są do przerwania biegu i zejścia z trasy. 
7. Zabrania się wnoszenia na trasę biegu przedmiotów, które mogą być niebezpieczne dla innych 

Uczestników. 
8. Ze względów bezpieczeństwa w biegu zabroniony jest udział osób poruszających się na rowerach, 

wrotkach, rolkach, deskorolkach, biegnących z wózkiem lub ze zwierzętami, itp. 
9. W przypadku stwierdzenia skracania dystansu w biegu zawodnik zostanie zdyskwalifikowany. 

 
V. POMIAR CZASU 

1. Pomiar czasu oraz klasyfikacja końcowa będzie realizowana za pośrednictwem systemu 
elektronicznego dostarczonego i obsługiwanego przez firmę Datasport. 

 
VI. PUNKT ODŚWIEŻANIA 

1. Punkt odświeżania będzie znajdował się wyłącznie na 5 km trasy. 
2. W punkcie odświeżania będzie dostępna woda mineralna w jednorazowych kubkach (5 km). 
3. Organizatorzy nie przyjmują indywidualnych odżywek zawodników. 

 
VII. WARUNKI UCZESTNICTWA 

1. Organizator ustala limit uczestników biegu – 500 osób.  
2. Udział w biegu jest otwarty dla wszystkich osób pogrupowanych według ustalonych kategorii.  

W biegu prawo startu mają osoby, które do dnia 17 października 2021 roku ukończą 17 lat. 
3. Warunkiem dopuszczenia do udziału w biegu osoby NIEPEŁNOLETNIEJ jest: 

a) wypełnienie przez rodzica lub opiekuna prawnego formularza zgłoszeniowego dostępnego na 
stronie operatora biegu (www.datasport.pl), zawierającego nazwisko, imię, datę urodzenia, 
płeć, miasto/klub, województwo, adres zamieszkania, numer telefonu, akceptację regulaminu, 

http://www.datasport.pl/
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zgodę na wykorzystanie wizerunku, zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach 
organizacyjnych, kontaktowych, uczestnictwa w imprezie; 

b) przedłożenie w biurze zawodów formularza - zgoda rodziców/opiekunów prawnych (załącznik  
nr 1) oraz oświadczenia o świadomości ryzyka dot. COVID 19 (załącznik nr 2). 

4. Warunkiem dopuszczenia do udziału w biegu osoby PEŁNOLETNIEJ jest: 
a)  wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie operatora biegu   

(www.datasport.pl) zawierającego nazwisko, imię, datę urodzenia, płeć, miasto/klub, 
województwo, adres zamieszkania, numer telefonu, akceptację regulaminu, zgodę na 
wykorzystanie wizerunku, zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach 
organizacyjnych, kontaktowych, uczestnictwa w imprezie, 

b) wypełnienie oświadczenia o świadomości ryzyka dot. COVID 19 (załącznik nr 3) i złożenie go  
podczas weryfikacji w Biurze Zawodów. 

5. Wszystkie Druki dostępne są na stronie organizatora www.mosir.zory.pl lub w dniu imprezy  
w Biurze Zawodów. 

6. Zapisując się na bieg, każdy automatycznie oświadcza, że zapoznał się z regulaminem imprezy i 
akceptuje jego treść.  

7. Uczestnik bierze udział w „XIV Żorskim Biegu Ulicznym” na własną odpowiedzialność z pełną 
świadomością niebezpieczeństw i ryzyka wynikających z charakteru tego wydarzenia, które mogą 
polegać m.in. na ryzyku utraty zdrowia a nawet życia. W zawodach powinny uczestniczyć 
wyłącznie osoby nie mające żadnych przeciwskazań do udziału w imprezie. 

8. Każdy uczestnik biegu musi zostać zweryfikowany w biurze zwodów (podpis pod formularzem 
zgłoszeniowym)  i podczas weryfikacji musi posiadać dowód osobisty lub inny dokument ze 
zdjęciem potwierdzającym tożsamość. W przypadku osób nieposiadających własnego dokumentu 
tożsamości weryfikacja odbędzie się na podstawie dokumentu rodzica/opiekuna prawnego. 

9. Każdy uczestnik powinien zapoznać się z Klauzulą Informacyjną zawartą w punkcie XIV oraz 
Klauzulą Informacyjną COVID 19 zawartą w pkt. XV do niniejszego regulaminu.  

10. Każdy uczestnik musi posiadać numer startowy. Brak numeru startowego powoduje 
dyskwalifikację. 

11. Organizator utrwala przebieg biegu za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.  
12. Do rejestrowania przebiegu imprezy uprawnieni zostali także dziennikarze oraz reporterzy. 
13. Materiały dźwiękowe, zdjęcia oraz nagrania wykorzystane będą w następujących polach 

eksploatacji: 
a) udostępnianie sponsorom oraz oficjalnym partnerom egzemplarza lub kopii, na której 

utrwalono wizerunek, w celu wykorzystania do promocji sponsora lub oficjalnego partnera  
w zakresie jego udziału w  „XIV Żorskim Biegu Ulicznym”,  

b) publiczne wystawienie, wyświetlenie odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, a także 
publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu  
i w czasie przez siebie wybranym, 

c) zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych, plakatach i billboardach, 
emisja w przekazach telewizyjnych i radiowych. 

14. Materiały dźwiękowe, zdjęcia, nagrania przetwarzane będą w celach promocyjnych i kulturalnych.  
15. Wizerunek uczestników imprezy rozpowszechniany będzie na zasadach opisanych w art. 81  

ust. 2 Prawa Autorskiego i nie wymaga zgody uczestnika. 
16. Wchodząc na teren imprezy, osoby wyrażają zgodę na przetwarzanie swojego wizerunku w 

rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 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), w celach promocyjnych. Organizator oraz 
podmioty współpracujące z Organizatorem w ramach realizacji imprezy, w szczególności 
Sponsorzy i Partnerzy mogą korzystać z takiego nagrania lub fotografii lub jego fragmentu, w tym 
przedstawiającego wizerunek Uczestnika lub innej osoby przebywającej na terenie imprezy, bez 
ograniczeń czasowych i terytorialnych, bez konieczności zapłaty wynagrodzenia za korzystanie z 
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wizerunku, na wszelkich polach eksploatacji, w szczególności poprzez jego utrwalanie, 
zwielokrotnianie, obrót oraz rozpowszechnianie. 

17. Organizatorowi przysługuje prawo do udzielenia oficjalnym partnerom oraz sponsorom zawodów 
„XIV Żorski Bieg Uliczny” zgody na wykorzystanie utrwalonego wizerunku Uczestników w zakresie 
nie szerszym niż zakres, o którym mowa powyżej.  

18. Warunkiem przystąpienia do biegu jest wpłata wpisowego. 
 
VIII. ZGŁOSZENIA I WPISOWE 

1. Zgłoszenia oraz wpłaty będą przyjmowane wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem strony  
operatora biegu www.datasport.pl do dnia 06.10.2021 do godz. 15.00 lub do wyczerpania limitu. 
W przypadku nieosiągniętego limitu uczestników, Organizator dopuszcza możliwość zapisów w 
innym, dodatkowym terminie. Stosowna informacja zostanie podana na stronie biegu.  

2. Od uczestników startujących pobiera się wpisowe w wysokości uzależnionej od daty zgłoszenia i 
dokonania wpłaty wpisowego. 

3. Forma wpłat: 
a) wpłata elektroniczna*   do 20.09.2021r.    40,00 zł 

b) wpłata elektroniczna*   od 21.09.2021 do  06.10.2021r.  60,00 zł 

c) gotówka w Biurze Zawodów**  17.10.2021 r.    120,00 zł 
 

* Wpłaty wnoszone elektronicznie wyłącznie za pośrednictwem portalu DATASPORT, opcja będzie 
dostępna bezpośrednio po rejestracji. 

 
** Opłata 120,00 zł w Biurze Zawodów możliwa będzie tylko i wyłącznie pod warunkiem 
niewyczerpania limitu 500 osób zapisanych i opłaconych w zapisach elektronicznych i przebiegać 
będzie na zasadzie "kto pierwszy ten lepszy".  

 
4.  Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. Potwierdzenie opłaty wpisowego zawodnika zostanie 

umieszczone na liście zgłoszeniowej. 
5.   Pełnoprawnym uczestnikiem biegu jest osoba, która dokonała rejestracji oraz opłaty startowej w 

terminach podanych w punkcie VIII.3. Osoby, które nie dokonały opłaty startowej do tego 
terminu, nie mają zagwarantowanego startu w imprezie. Osoby widoczne w systemie jako 
„zarejestrowani - nieopłaceni” nie są pełnoprawnym uczestnikiem biegu i nie mają 
pierwszeństwa na opłatę w dniu zawodów.  

 
IX. PAKIETY STARTOWE, WERYFIKACJA 

1. Pakiet startowy zawiera:  
a) pamiątkowy medal 
b) gadżet okolicznościowy, 
c) wodę mineralną, 
d) talon na posiłek po zawodach, 
e) numer startowy, chip, agrafki,  

2. Weryfikacja zawodników, wydawanie opłaconych numerów startowych oraz pakietów odbędzie 
się tylko w godzinach pracy Biura Zawodów działającego w obiekcie Namiot Lodowiska przy 
ul. Folwareckiej 10. 
a) 15 października 2021 r. od godz. 15:00 do 19:00; 
b) 16 października 2021 r. od godz. 15:00 do 19:00; 
c) 17 października 2021 r. w dniu biegu od godz. 8:00 do 10:30 (w obiekcie Hali Widowiskowo-

sportowej). 
Po tych terminach odbiór pakietu startowego nie będzie możliwy! 

3. Organizator przewiduje możliwość przepisania pakietu startowego na innego uczestnika biegu 
tylko w godzinach pracy biura zawodów, tj. w dniach 15 – 17 października 2021r i tylko na druku 
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wygenerowanym ze strony internetowej Organizatora. 
4. Zawodnik, który opłacił start, a nie weźmie udziału w biegu, wypełnia i podpisuje upoważnienie: 

„Przekazanie Pakietu Startowego” (załącznik nr 4). Upoważnienie może złożyć zawodnik, na 
którego będzie przepisywany pakiet, lub przepisujący pakiet – osobiście. Dotyczy to wyłącznie 
pakietów opłaconych przez zawodników.  

5. Uczestnik, na którego pakiet ma być przepisany, zgłasza się do Biura Zawodów osobiście lub  
z przepisującym pakiet i przekazuje upoważnienie. W przypadku spełnienia warunków formalnych 
wskazanych powyżej, obsługa biura zawodów decyduje o przepisaniu pakietu. Nowy uczestnik 
wypełnia nowy formularz zgłoszenia i składa niezbędne oświadczenia (m.in. o znajomości 
regulaminu, stanie zdrowia). Zmiana danych w systemie dokonywana jest po prawidłowym 
wypełnieniu formularza. 

6. Odebranie pakietu startowego w imieniu innej osoby jest możliwe na podstawie druku 
„Upoważnienie do odbioru pakietu” (załącznik nr 5). 

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za udostępnienie danych osobowych przez osoby, 
którym te dane zostały powierzone w ramach upoważnienia do przepisania pakietów startowych 
lub w ramach upoważnienia do odbioru pakietu. Rozliczenia finansowe między zawodnikami 
również nie są sprawą Organizatora. 

 
X. KLASYFIKACJA, KATEGORIE, NAGRODY  

1. Klasyfikacja prowadzona będzie na podstawie czasów netto w niżej wymienionych kategoriach: 
a) generalna – oddzielnie dla kobiet i mężczyzn, 
b) juniorki, juniorzy rocznik 2004-2002, 
c) kobiety 20-29 lat, 30-39 lat, 40-49 lat, 50 i więcej, 
d) mężczyźni 20-29 lat, 30-39 lat, 40-49 lat, 50 i więcej 

2. Nagrody 
a) pamiątkowy medal dla wszystkich uczestników,  
b) nagrody przyznawane w każdej kategorii za miejsca od I do III: 

I  miejsce – dyplom, statuetka, nagroda pieniężna: 300,00zł, 
II  miejsce – dyplom, statuetka, nagroda pieniężna: 200,00zł, 
III   miejsce – dyplom, statuetka, nagroda pieniężna: 100,00zł, 

c)  nagrody przyznawane w klasyfikacji generalnej (oddzielnie dla kobiet i mężczyzn): 
I  miejsce – nagroda pieniężna: 1000,00zł, 
II  miejsce – nagroda pieniężna:   600,00zł, 
III  miejsce – nagroda pieniężna:   400,00zł. 

Nagrody w kategoriach open i wiekowych nie dublują się. 
d)   upominki: 

−  dla najstarszego uczestnika biegu, 
−  dla pierwszych 3 kobiet i pierwszych 3 mężczyzn z Żor. 

e) możliwość udziału w konkursie z nagrodami dla osób które ukończyły bieg. 
3. Wszystkie przyznane podczas biegu nagrody muszą być odebrane w dniu imprezy. 

 
XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. W przypadku wprowadzenia zmian w kwestii obostrzeń dot. organizacji imprez biegowych 
organizator zastrzega sobie możliwość zmiany formuły biegu na formę wirtualną. Odwołanie lub 
przesunięcie terminu startu nie skutkuje powstaniem po stronie Uczestników jakichkolwiek 
roszczeń z tego tytułu, w tym w szczególności odszkodowawczych (np. w zakresie kosztów 
transportu, noclegu itp.). 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie. Wiążąca i ostateczna 
interpretacja Regulaminu należy do Organizatora. O zmianach w Regulaminie Organizator będzie 
informował na stronie www.mosir.zory.pl. 

3. Komunikat końcowy z wynikami dostępny będzie na stronie internetowej: www.mosir.zory.pl.  
4. W sprawach nie ujętych w regulaminie ostateczną decyzję podejmuje Organizator. 

http://www.mosir.zory.pl/
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5. Organizator nie ubezpiecza uczestników od NNW. Ubezpieczenie pozostaje w gestii startujących 
osób. 

6. W zależności od obowiązujących zasad i obostrzeń Organizator udostępnia/nie udostępnia 
uczestnikom biegu pomieszczeń szatni (bez możliwości pozostawienia w nich rzeczy  
osobistych) oraz zapewnia/nie zapewnia depozytu. 

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione lub zagubione na terenie 
obiektu jak i podczas biegu. 

8. Osoby spełniające warunki uczestnictwa, a które z przyczyn losowych nie odbiorą pakietów 
startowych w dniu zawodów, mogą je odebrać osobiście w Hali Sportowej przy ul. Folwareckiej 10 
w nieprzekraczalnym terminie do 29.10.2021 r. 

9. Organizator przewiduje udział pacemakerów, którzy pomogą uczestnikom uzyskać czas netto: 60 
min, 55 min, 45 min, 40 min. 

10. Wejście na teren imprezy oraz uczestnictwo w "Żorskim Biegu Ulicznym"  oznacza akceptację 
postanowień regulaminu imprezy oraz przepisów powszechnie obowiązującego prawa i jest 
jednocześnie zgodą na rejestrację wizerunku i dźwięku oraz publikację zdjęć z wydarzenia. 

11.  Dostępne miejsca parkingowe: targowisko, skatepark ul. Folwarecka oraz ul. Wodzisławska  
- przy sklepie Biedronka. 
 

XII. KONKURS Z NAGRODAMI 
UWAGA: Konkurs z atrakcyjnymi nagrodami dla zainteresowanych uczestników imprezy 
W dniu zawodów odbędzie się ceremonia wręczenia nagród zwycięzcom oraz konkurs z nagrodami 
ufundowanymi przez organizatora oraz sponsorów. 
Do udziału w konkursie uprawnione będą zainteresowane osoby, które ukończą „Bieg na 10 km” 
posiadające numer startowy (oryginał). Z dostępnej puli nagród organizator dokona losowania 

numerów, które będą stanowić odpowiednik numeru startowego. Wylosowana osoba poproszona 
będzie o podejście wraz z numerem startowym do spikera zawodów (czas oczekiwania 30 sekund). 
W przypadku nieobecności losowany będzie kolejny numer. Wylosowanej osobie zostanie zadane 
pytanie konkursowe, którego poprawność odpowiedzi decydować będzie o przyznaniu nagrody z 
dostępnej puli nagród. Organizator nie dopuszcza przekazywania numeru startowego osobom 
trzecim. Zgubienie numeru startowego uniemożliwia udział w konkursie.  
Zgodnie z obowiązującymi przepisami w określonych przypadkach może zostać potrącony podatek 
dochodowy od przyznanych nagród. 

 
XIII. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA COVID-19 

1. Każda osoba biorąca udział w zawodach jest świadoma stopnia ponoszonego ryzyka, jeżeli chodzi 
o zakażenie wirusem SARS-CoV-2 oraz pochodnymi podczas uczestnictwa w XIV Żorskim Biegu 
Ulicznym i godzi się z możliwością zarażenia się ww. wirusami w trakcie uczestnictwa w zawodach, 
pomimo wprowadzania reżimu sanitarnego, przestrzegania odpowiednich procedur, wypełniania 
obowiązków wynikających z przepisów prawa i regulaminu biegu, przez osoby pracujące podczas 
imprezy. 

2. Zakażenie się uczestnika wirusem SARS-CoV-2 i pochodnymi w wyniku uczestnictwa w biegu nie 
będzie przez niego traktowane jako podstawa do zgłoszenia jakichkolwiek pretensji i roszczeń 
wobec organizatora. 

3. Każdy uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem XIV Żorskiego Biegu Ulicznego. 
Wypełnienie formularza zgłoszeniowego potwierdza zapoznanie się z warunkami niniejszego 
Regulaminu oraz oznacza jego pełną akceptację. 

4. Każdy uczestnik zawodów oraz osoby pozostające z nim we wspólnym gospodarstwie domowym 
nie mogą przebywać na kwarantannie ani nie mogą być zarządzone w stosunku do nich żadne inne 
środki związane z COVID-19 oraz że nie mogą mieć kontaktu z taką osobą.  

5. Każdy uczestnik zobowiązuje się, że w przypadku gdy uzyska  informację o objęciu tych osób 
kwarantanną lub innym środkiem związanym z COVID-19, do niezwłocznego poinformowania 
organizatora zawodów o zaistniałej sytuacji. Każdy uczestnik bierze na siebie pełną 
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odpowiedzialność prawną za niewykonanie tego obowiązku, w szczególności za wynikłe wskutek 
niewykonania przez uczestnika zobowiązań, szkody poniesione przez Miejski Ośrodek Sportu i 
Rekreacji w Żorach lub osoby trzecie. 

6. Uczestnik bierze na siebie pełną odpowiedzialność prawną za stan swojego zdrowia na zawodach 
biegowych. 

7. W zawiązku z ogłoszonym w kraju stanem zagrożenia epidemicznego, impreza będzie 
przeprowadzona w oparciu o obowiązujące w dniach organizacji przepisy sanitarno-
epidemiologiczne. 

8. W ramach zasad o których mowa w pkt 7: 
a) Organizator zobowiązuje się do: 
- weryfikowania liczby osób uczestniczących w imprezie stosownie do limitu określonego  
w pkt VII. ppkt.1 niniejszego regulaminu, 
- zapewnienia uczestnikom środków do dezynfekcji rąk, 
- wprowadzenia dodatkowych oznakowań graficznych. 
b) Uczestnicy zobowiązani są do: 
- przestrzegania obowiązujących zaleceń sanitarno-epidemiologicznych, w tym   w szczególności do 
częstej dezynfekcji rąk, zachowania dystansu społecznego, 
- osoby dokonujące rejestracji i weryfikacji muszą mieć zasłonięte usta i nos.  

 
XIV. KLAUZULA INFORMACYJNA 
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 (dalej RODO), 
obowiązującego od 25 maja 2018 r., informujemy, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Żorach, 
ul. Wolności 36a, 44-240 Żory. Kontakt z administratorem jest możliwy także za pomocą poczty 
elektronicznej (e-mail): mosir@mosir.zory.pl 

2. W Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Żorach jest wyznaczona osoba nadzorująca 
przestrzeganie zasad ochrony danych - Aleksandra Cnota-Mikołajec. Kontakt z Inspektorem 
Ochrony Danych Osobowych jest możliwy za pomocą adresów mailowych: aleksandra@eduodo.pl 
lub iod@eduodo.pl 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie wyrażonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 
lit. a ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE o ochronie danych osobowych 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w celach promocyjnych oraz udokumentowania uczestnictwa w 
imprezach organizowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Żorach. 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: 
a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działających na 

zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów 
powszechnie obowiązującego prawa, 

b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z administratorami 
przetwarzają jego dane osobowe, 

c) podmioty realizujące zadania Administratora Danych Osobowych, takie jak: operator pocztowy, 
bank, dostawca oprogramowania dziedzinowego. 

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów 
określonych w pkt. 3 lecz nie krócej niż przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji lub 
innych przepisach prawa. 

6. Ma Pani/Pan prawo żądania od Administratora:  
a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich pierwszej kopii, 
b) do sprostowania (poprawiania) swoich danych, 
c) do usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 17 oraz  art. 18 RODO, 
d) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na zasadach opisanych w art. 21 RODO, 
e) do przenoszenia danych, 

mailto:iod@eduodo.pl
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f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, 
g) do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, przy czym jej wycofanie nie wpływa na zgodność z 

prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.   
W celu skorzystania oraz uzyskania informacji dotyczących praw określonych powyżej (lit. a-g) 
należy skontaktować się z Administratorami lub z Inspektorem Danych Osobowych.  

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych, 
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych 
osobowych narusza przepisy ustawy o ochronie danych osobowych, a od 25 maja 2018 r. 
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. 

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do wzięcia udziału w imprezach 
organizowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Żorach. 

9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 
10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej. 
 
XV. KLAUZULA INFORMACYJNA COVID 19 
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 (dalej RODO), 
obowiązującego od 25 maja 2018 r., informuję, iż: 

1. Administratorami Pani/Pana danych osobowych są Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Żorach, ul. 
Wolności 36a, 44-240 Żory. Kontakt z administratorami jest możliwy także za pomocą adresów 
mailowych: mosir@mosir.zory.pl  

2. W Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Żorach jest wyznaczona osoba nadzorująca 
przestrzeganie zasad ochrony danych - Aleksandra Cnota-Mikołajec. Kontakt z Inspektorem 
Ochrony Danych Osobowych jest możliwy za pomocą adresów mailowych: aleksandra@eduodo.pl 
lub iod@eduodo.pl 

3. Pani/Pana dane osobowe imię, nazwisko, numer telefonu, zawarte w załączniku nr 2,3 Regulaminu 
Imprezy, przetwarzane będą w celach ochrony zdrowia oraz zwalczania wirusa COVID-19 na 
podstawie art. 6 ust. 1 lit. d RODO - przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów 
osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej oraz art. 9 ust. 2 lit. i RODO - przetwarzanie 
jest niezbędne ze względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego, 
takich jak ochrona przed poważnymi transgranicznymi zagrożeniami, wynikająca z ustawy z dnia 2 
marca 2020 r. o szczególnych  rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 
zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.  

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty 
wykonujące zadania publiczne lub działających na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i 
w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa m. in. Główny Inspektor 
Sanitarny, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna Województwa Śląskiego. 

5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres 10 dni.  
6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji 

międzynarodowych. 
7. Ma Pani/Pan prawo żądania:  

a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich pierwszej kopii,  
b) do sprostowania (poprawiania) swoich danych,  
c) do ograniczenia przetwarzania danych na zasadach opisanych w art. 18 RODO,  
d) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na zasadach opisanych w art. 21 RODO,  
e) do przenoszenia danych na zasadach opisanych w art. 20 RODO,  
f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, 



– 8 – 

W celu skorzystania oraz uzyskania informacji dotyczących praw określonych powyżej (lit. a-f) 
należy skontaktować się z Administratorami lub z Inspektorem Danych Osobowych.  

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych, 
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych 
osobowych narusza przepisy ustawy o ochronie danych osobowych, a od 25 maja 2018 r. 
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. 

9. Wypełnienie oświadczenia jest wytycznym przeciwepidemicznym Głównego Inspektora 
Sanitarnego.  

10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 
 

 
 
Organizator: MOSiR Żory  

 


