
Regulamin 

 Śląskiego Turnieju w Soft Petanque z okazji 750 lecia miasta Żory  

 

I. ORGANIZATORZY 

1) Żorska Liga Petanque, 

2) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Żorach. 

 

II. CEL 

1) Popularyzacja soft petanque w okresie zimowym. 

2) Aktywizacja sportowa seniorów i dorosłych. 

3) Rozwój i integracja zawodników petanque. 

4) Wyłonienie i nagrodzenie najlepszych zawodników śląska i sąsiednich województw w soft 

petanque. 

5) Uczczenie obchodów 750-lecia miasta  Żory przypadającego na rok 2022. 

 

III. PATRONAT 

Honorowy Patronat nad imprezą obejmują: 

1) Prezes Polskiej Federacji Petanque – Celina Lichnowska. 

2) Prezydent Miasta Żory – Waldemar Socha. 

 

IV. TERMIN, MIEJSCE ZAWODÓW, KATEGORIE 

1) Turniej odbędzie się 13 lutego 2022 roku, rozpoczęcie godz: 10.00 

2) Miejsce - Hala Widowiskowo-sportowa w Żorach przy ul. Folwareckiej 10. 

3) Turniej odbędzie się w kategorii dubletów. 

       

V. ZGŁOSZENIA, OPŁATY, LIMITY 

1) Zgłoszenia przyjmowane będą na stronie  www.petanque.pl (petanque-pro, turnieje), telefonicznie 

609100843 lub w dniu zawodów od 9.00 do 9.45 w przypadku nie wyczerpania limitu miejsc. 

2) Obowiązuje wpisowe w wysokości 15 zł od uczestnika – wpłata w dniu imprezy w biurze 

zawodów. 

3) Organizator ustala limit 60 uczestników, decyduje kolejność zgłoszeń. 

 

VI. WARUNKI UCZESTNICTWA 

1) Warunkiem uczestnictwa w turnieju jest zgłoszenie udziału poprzez: 

Dla osoby niepełnoletniej (minimalny wiek uczestnika – ukończone 12 lat): 

a) poprawne wypełnienie przez rodzica lub opiekuna prawnego formularza zgłoszeniowego 

na stronie www.petanque.pl (petanque-pro, turnieje), zawierającego imię i nazwisko oraz 

adres email uczestnika, 

b) złożenie w dniu imprezy w Biurze Zawodów wypełnionego przez rodzica lub opiekuna 

prawnego  pisemnego oświadczenia-zgoda rodziców/opiekunów prawnych (załącznik nr 

1) druk dostępny na stronie internetowej organizatora www.mosir.zory.pl lub w 

sekretariacie zawodów. 

Oświadczenie zawiera: 

- imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego, numer telefonu kontaktowego, 

- imię i nazwisko dziecka, datę urodzenia, 

- zgodę na udział dziecka w imprezie, 

- oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego potwierdzające: zapoznanie się z regulaminem 

imprezy i akceptację jego treści, brak przeciwwskazań dziecka do udziału w imprezie, 

informację o przetwarzaniu danych osobowych oraz rozpowszechnienie wizerunku dla 

potrzeb związanych z organizacją i promocją imprezy, 

c) złożenie w dniu imprezy w Biurze wypełnionego przez rodzica/opiekuna prawnego 

oświadczenia o świadomości ryzyka dotyczącego COVID 19 (załącznik nr 2) dostępnego 

na stronie organizatora. 

 

Dla osoby pełnoletniej: 

a) poprawne wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie e www.petanque.pl ( 

petanque-pro, turnieje ) zawierającego imię i nazwisko oraz adres email uczestnika 

http://www.petanque.pl/
http://www.petanque.pl/
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b) złożenie w dniu imprezy w Biurze Zawodów wypełnionego, pisemnego oświadczenia 

(załącznik nr 3), druk dostępny na stronie internetowej organizatora www.mosir.zory.pl 

lub w sekretariacie zawodów. 

Oświadczenie zawiera: 

- imię i nazwisko uczestnika, numer telefonu kontaktowego, 

- zgodę na udział w imprezie, 

- oświadczenie uczestnika potwierdzające: zapoznanie się z regulaminem imprezy i 

akceptację jego treści, brak przeciwwskazań do udziału w imprezie, informację o 

przetwarzaniu danych osobowych oraz rozpowszechnieniu wizerunku dla potrzeb 

związanych z organizacją i promocją imprezy, 

c) złożenie w dniu imprezy w Biurze wypełnionego oświadczenia o świadomości ryzyka 

dotyczącego COVID 19 (załącznik nr 4) dostępnego na stronie organizatora. 

 

2) Obowiązują tylko druki oświadczeń udostępnione przez Organizatorów będące do pobrania na 

stronie internetowej www.mosir.zory.pl lub w dniu zawodów. 

3) Warunkiem przystąpienia do turnieju jest wpłata wpisowego zgodnie z punktem V.2 niniejszego 

regulaminu. 

4) Zapisując się do turnieju, każdy automatycznie oświadcza, że zapoznał się z regulaminem imprezy 

i akceptuje jego treść.  

5) Uczestnik bierze udział w „Śląskim Turnieju w Soft Petanque z okazji 750-lecia miasta Żory” 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 

turnieju powinny uczestniczyć wyłącznie osoby nie mające żadnych przeciwskazań do udziału w 

imprezie. 

6) Każdy uczestnik turnieju musi zostać zweryfikowany w biurze zwodów (dostarczenie stosownych 

oświadczeń)  i podczas weryfikacji musi posiadać dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem 

potwierdzającym tożsamość. W przypadku osób niepełnoletnich nieposiadających własnego 

dokumentu tożsamości weryfikacja odbędzie się na podstawie dokumentu rodzica/opiekuna 

prawnego. 

7) Każdy uczestnik powinien zapoznać się z Klauzulą Informacyjną zawartą w punkcie XIII oraz 

Klauzulą Informacyjną COVID 19 zawartą w punkcie XIV do niniejszego regulaminu.  

8) Organizatorzy utrwalają przebieg turnieju za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.  

9) Do rejestrowania przebiegu imprezy uprawnieni zostali także dziennikarze oraz reporterzy. 

10)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  „Śląskim Turnieju w Soft Petanque z okazji 750lecia 

miasta Żory”,  

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. 

11) Materiały dźwiękowe, zdjęcia, nagrania przetwarzane będą w celach promocyjnych i kulturalnych.  

12) Wizerunek uczestników imprezy rozpowszechniany będzie na zasadach opisanych w art. 81  

ust. 2 Prawa Autorskiego i nie wymaga zgody uczestnika. 

13) 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. Organizatorzy 

oraz podmioty współpracujące z Organizatorami 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 

wizerunku, na wszelkich polach eksploatacji, w szczególności poprzez jego utrwalanie, 

zwielokrotnianie, obrót oraz rozpowszechnianie. 

http://www.mosir.zory.pl/


14) Organizatorowi przysługuje prawo do udzielenia oficjalnym partnerom oraz sponsorom turnieju 

„Śląski Turniej w Soft Petanque z okazji 750-lecia miasta Żory” zgody na wykorzystanie 

utrwalonego wizerunku Uczestników w zakresie nie szerszym niż zakres, o którym mowa 

powyżej.  

15) Osobą upoważnioną ze strony Organizatorów do kontaktu z uczestnikami jest z ramienia Żorskiej 

Ligi Petanque, Piotr Flaga tel. 609100843. 

 

VII . ZASADY ORGANIZACJI TURNIEJU 

1) Turniej odbędzie się w kategorii dubletów, systemem szwajcarskim, siedem rund po 40 minut. 

2) Każdy zawodnik musi mieć swoje bule (softy) dopuszczone przez FIPJP. Organizatorzy mogą 

dysponować wolnymi softami, ale ostatecznie weryfikacja dostępu nastąpi przed samymi 

zawodami.  

3) Obowiązuje regulamin gry FIPJP z naturalnymi zmianami wynikającymi z samej specyfikacji  

softów (np. brak cechowania świnki) zmiany ogłosi przed zawodami sędzia. 

4) Obowiązkowe zmienne obuwie! 

5) Organizatorzy informują, iż: 

a. uczestnicy biorący udział w turnieju muszą posiadać odpowiedni strój sportowy do gry w 

bule (pełne obuwie), 

b. zawodnik przed turniejem dokonuje osobistego zgłoszenia, 

c. zabrania się uczestnictwa w turnieju osobom znajdującym się pod wpływem alkoholu lub 

środków odurzających, 

d.  niesportowe zachowanie (bójka, zamiar uderzenia, uderzenie, wyzwiska) będzie 

skutkowało usunięciem zawodnika (drużyny) z turnieju. 

 

VIII. PROGRAM ZAWODÓW 

1) Ramowy program: 

Godz. 9.00 – 9.45, weryfikacja zgłoszeń, wpisowe. 

Godz. 9.45 – 10.00, otwarcie zawodów. 

Godz. 10.00 – 16.30 gry turniejowe. 

Godz. 13.15 do 14.00 przerwa obiadowa. 

Godz. 16.30 do 16.45, ogłoszenie wyników, wręczenie nagród. 

2) Czas zakończenia zawodów może ulec zmianie. 

 

IX. NAGRODY 

1) Puchary, medale za miejsca I – III. 

2) Dyplomy za miejsca I – IV. 

3) Wręczenie nagród nastąpi podczas ceremonii zakończenia imprezy. 

 

X. SPRAWY ORGANIZACYJNE, POCZĘSTUNEK 

1) Gastronomia 

a) W ramach turnieju organizatorzy zapewniają poczęstunek w postaci kawy, herbaty i 

ciastek oraz ciepłego posiłku (obiadu) w formie cateringu, który będzie dostarczony 

uczestnikom w przerwie obiadowej. 

b) Na obiekcie znajduje się automat z napojami i słodyczami (odpłatny). 

c) Dodatkowo dla zainteresowanych w odległości 100m od hali sportowej znajduję się 

restauracja. 

2) Parking 

a) Darmowy parking dla zawodników na 60 samochodów znajduje się naprzeciwko Hali po 

drugiej stronie ulicy Folwareckiej. 

 

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1) W przypadku wprowadzenia zmian w kwestii obostrzeń dot. organizacji imprez w obiektach 

zamkniętych Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość odwołania lub przesunięcia terminu 

turnieju. Odwołanie lub przesunięcie terminu turnieju nie skutkuje powstaniem po stronie 

Uczestników jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu, w tym w szczególności odszkodowawczych 

(np. w zakresie kosztów transportu, noclegu itp.). 

2) Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie, o których zobowiązują się 

poinformować wszystkich uczestników przed rozpoczęciem imprezy poprzez komunikaty na 



stronie organizatora. W przypadku ogłoszenia w kraju, przed terminem imprezy, nowych zasad i 

obostrzeń epidemiologicznych dotyczących COVID 19  zalecanych do zastosowania podczas 

organizacji turnieju, organizatorzy wydadzą stosowny komunikat z nowymi zasadami zalecanymi 

do stosowania przez zawodników i widzów. 

3)  Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie. Wiążąca i 

ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatorów. O zmianach w Regulaminie 

Organizatorzy będą informować na stronie www.mosir.zory.pl. 

4) Na czas trwania turnieju organizatorzy zapewniają opiekę medyczną (pielęgniarka). 

5)  Organizatorzy nie ubezpieczają uczestników od NNW. Ubezpieczenie pozostaje w gestii 

startujących osób. 

6)  Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione, zagubione podczas trwania 

imprezy. 

7)  Organizatorzy nie pokrywają kosztów transportu. 

8) Na terenie hali obowiązuje niniejszy regulamin oraz regulaminy wewnętrzne obiektu. 

9) Zabrania się wnoszenia na obiekt przedmiotów, które mogą być niebezpieczne dla innych 

Uczestników. 

10) Uczestnicy turnieju oraz wszystkie osoby, które znajdują się na terenie imprezy zobowiązani są 

zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na tej imprezie, 

a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu oraz stosować się do zaleceń 

pracowników i przedstawicieli Organizatorów, mających na celu zapewnienie im bezpieczeństwa i 

porządku. 

 

XII. 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 Śląskim Turnieju w 

Soft Petanque w ramach 750 rocznicy urodzin miasta Żory 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 turnieju 

nie będzie przez niego traktowane jako podstawa do zgłoszenia jakichkolwiek pretensji i roszczeń 

wobec Organizatorów. 

3) Każdy uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem Śląskiego Turnieju w Soft 

Petanque w ramach 750 rocznicy urodzin miasta Żory. 

4) Dokonanie przez uczestnika zgłoszenia w jednej z form dostępnych w punkcie. V.1 potwierdza 

zapoznanie się z warunkami niniejszego Regulaminu oraz oznacza jego pełną akceptację. 

5) 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.  

6) 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 

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, Żorską Ligę Petanque lub osoby trzecie. 

7) Uczestnik bierze na siebie pełną odpowiedzialność prawną za stan swojego zdrowia podczas 

turnieju. 

8) W zawiązku z ogłoszonym w kraju stanem zagrożenia epidemicznego, impreza będzie 

przeprowadzona w oparciu o obowiązujące w dniach organizacji przepisy sanitarno-

epidemiologiczne. 

9) W ramach zasad o których mowa w punkcie 8: 

a) Organizatorzy zobowiązują się do: 

- weryfikowania liczby osób uczestniczących w imprezie stosownie do limitu określonego  

(wymogi epidemiczne), 

- zapewnienia uczestnikom środków do dezynfekcji rąk, 

- wprowadzenia dodatkowych oznakowań graficznych. 

b) Uczestnicy zobowiązani są do: 

http://www.mosir.zory.pl/


- 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. 

- bezpośrednio przed  startem  uczestnicy po hali sportowej i pomieszczeniach budynku poruszają 

się w maskach jednorazowych, jednak dopuszcza się by zawodnik podczas samej gry był bez 

maski, 

- ze względu na stan epidemiczny każdy uczestnik jest zobowiązany podpisać oświadczenie 

dotyczące COVID 19 

 

XIII. KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. UCZESTNICTWA 

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 oraz Stowarzyszenie Żorska Liga Petanque, os. 

Sikorskiego 52. Kontakt z administratorem jest możliwy także za pomocą poczty elektronicznej (e-

mail): mosir@mosir.zory.pl oraz zorskaliga@op.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 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, 

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. 

mailto:mosir@mosir.zory.pl
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10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej. 

 

XIV. 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 oraz Żorska Liga Petanque, os. Sikorskiego 52, 44-240 

Żory. Kontakt z administratorami jest możliwy także za pomocą adresów mailowych: 

mosir@mosir.zory.pl oraz zorskaliga@op.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 uczestnika, imię i nazwisko rodzica/opiekuna, numer 

telefonu, miejscowość, zawarte w załącznikach nr 2,4 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, 

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. 

 

 

 

Organizatorzy: Żorska Liga Petanque oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Żorach 


