I. ORGANIZATOR
Organizatorem IX edycji wirtualnej „VEOLIA Ursus Biega 2021” jest UKS Iskra Warszawa
Wszelkie informacje, które nie zostały zapisane w niniejszym regulaminie, na bieżąco pojawiać się będą
na profilu facebookowym wydarzenia.
II. INFORMACJE OGÓLNE
1.Wirtualna IX edycja „ VEOLIA Ursus Biega”, odbędzie się w formule biegu wirtualnego czyli każdy
startuje gdzie chce na dystansie 10 km w dowolnie wybranym miejscu przez siebie.
III. KLASYFIKACJ
Oficjalny start zawodów odbędzie się 13.07.2021 w dowolnie wybranym miejscu przez uczestnika o
godzinie 12:00 a zakończenie planowane jest w dni 20.07.2021 r
IV. UCZESTNICTWO
1. W biegu mogą wziąć udział osoby pełnoletnie, a także niepełnoletnie, które najpóźniej w dniu
swojego startu ukończą 15 rok życia. Osoby poniżej 15 roku życia mogą wziąć udział w biegu, ale pod
opieką osób dorosłych. Zgłoszenia osób niepełnoletnich mogą się odbywać tylko przez ich dorosłych
opiekunów.
2. Wydarzenie nie jest imprezą masową, ma charakter indywidualny połączony z rywalizacją sportową.
Uczestnicy sami wyznaczają sobie własną trasę o dystansie 10 km.
3. Uczestnik swój bieg może rejestrować dowolnym urządzeniem rejestrującym czas i pokonaną trasę.
Ważne, aby była możliwość przesłania do nas na maila print screena zdjęcia/zrzutu ekranu
pokazującego bieg z widocznym dystansem i czasem najpóźniej do 20.07.2021
4. Zawodnik startuje w wydarzeniu na własną odpowiedzialność znając stan swojego zdrowia i wobec
braku przeciwwskazań do udziału w tego typu wydarzeniu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności
za ewentualne kontuzje uczestnika wynikające z udziału w wydarzeniu.
V. ZGŁOSZENIA
1. Zgłoszenia do zawodów przyjmowane są za pomocą formularza zgłoszeniowego znajdującego się na
stronie internetowej www wskazanej przez organizatora.
2. O udziale zawodników w biegu decyduje kolejność zgłoszeń, limit zgłoszeń to 100 osób.
3. Zgłoszenia możliwe są od 13.07.2021 r do 20.07.2021 r. lub do wyczerpania miejsc.
4.
Dopuszcza
się
przepisanie
pakietu
startowego
na
inną
osobę.
5. W przypadku rezygnacji z udziału przez Uczestnika, nieukończenia przez niego biegu lub wycofania
zgody na przetwarzanie danych osobowych należy przesłać na adres mailowy wskazany przez
Organizatora stosowną informacje.
VI. PAKIET STARTOWY
1. W ramach pakietu Uczestnik otrzymuje:
- medal
- koszulkę techniczną
- nr startowy
2. Pakietu startowy zostanie wysłany pocztą lub kurierem niezwłocznie po przekazaniu do nas
wyników.
VII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Zapisy na zawody są dokonywane za pośrednictwem portalu WWW wskazanego przez organizatora.
2. Administratorem danych osobowych, które Uczestnik podał w procesie rejestracji konta na portalu,
a następnie zapisu na wydarzenie „VEOLIA Ursus Biega” jest Organizator
3. Podanie danych osobowych przez Uczestnika biegu jest dobrowolne, lecz niezbędne do udziału
w biegu.
4. Właściciel strony WWW przez którą dokonuje się zapisów udostępnia dane zarejestrowanych
uczestników Organizatorowi na potrzeby przeprowadzenia zawodów. Organizator jest
Administratorem danych osobowych udostępnionych mu danych Uczestników, które przetwarzać
będzie samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami, wyłącznie w zakresie koniecznym do
prawidłowej organizacji VEOLIA Ursus Biega.
5. Organizator będzie przetwarzał dane osobowe zgodnie m na podstawie art. 6 ust 1 lit. a), c) i f)
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 danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych,
dalej: RODO) oraz wydanymi na jego podstawie krajowymi przepisami z zakresu ochrony danych
osobowych. w celu przeprowadzenia „VEOLIA Ursus Biega”, w szczególności:
przygotowania, realizacji Biegu oraz ogłoszenia wyników zawodów i informowania o ich
przebiegu Biegu (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Organizatorze ( 6 ust. 1 lit. c RODO),
ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
6. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w
punkcie 4 celów przetwarzania .
7. Odbiorcami danych osobowych Uczestnika mogą być podmioty współpracujące z Organizatorem
przy organizacji „VEOLIA Ursus Biega”
8. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia ich przetwarzania, przeniesienia danych osobowych , wniesienia sprzeciwu oraz prawo
do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Uczestnik może cofnąć udzieloną już zgodę lub zgody w każdym momencie poprzez przesłanie
wiadomości email na adres media@ursusbiega.pl lub listu do Organizatora. Z uwagi na organizację
procesu zapisów niezbędne może okazać się również bezpośrednie skontaktowanie się Uczestnika z
Organizatorem. Cofnięcie przez Uczestnika zgody na przetwarzanie danych pozostaje bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie takiej zgody przed jej cofnięciem.
10. Dane osobowe Uczestników nie będą przekazywane do państw trzecich (spoza Europejskiego
Obszaru Gospodarczego).
11. Dane osobowe Uczestników nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym
profilowane.
VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Uczestników biegu obowiązują przepisy niniejszego regulaminu.
2. Uczestnik wyraża zgodę na przestrzeganie w całości niniejszego regulaminu i tym samym w pełni
akceptuje jego zapisy oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania.
3. Akceptacja regulaminu jest jednoznaczna z zawarciem umowy, w której stroną jest Organizator oraz
Uczestnik biegu.
4. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki mające miejsce na trasie, wynikające
z winy Uczestników.
5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian i aktualizacji w regulaminie, w tym wprowadzenia
limitu Uczestników.
6. Uczestnik dokonując rejestracji oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych
osobowych, do celów związanych z realizacją zadania oraz zgadza się, aby jego dane pojawiły się na
liście zawodników publikowanej w internecie, mediach i zdjęciach z wyżej wymienionej imprezy.
Jeżeli Uczestnik podpisuje regulamin to zgody z okienkami powinny być po podpisie na końcu i nie
powinny stanowić części regulaminu.
Uczestnik wyraża zgodę na:
przesyłanie przez Organizatora na adres mailowy informacji, w celu zaktualizowania danych
takich jak : szczegółowy harmonogram imprezy, godziny funkcjonowania biura zawodów, godziny
startu poszczególnych biegów, trasy biegu, informacji o zawartości pakietu startowego, informacji o
sponsorach i partnerach biegu, przypomnienia o płatnościach itp.;
zamieszczenie jego danych (imię i nazwisko, miejscowość, rok urodzenia, klub, dystans,
informacja o dokonaniu/niedokonaniu opłaty startowej) na liście zapisanych, która opublikowana
będzie na ogólnodostępnych stronach internetowych, w celu organizacji „VEOLIA Ursus Biega”;
zamieszczenie jego danych (imię i nazwisko, miejscowość, rok urodzenia, klub, dystans,
informacja o dokonaniu opłaty startowej) na liście startowej, która opublikowana będzie na
ogólnodostępnych stronach internetowych, w celu organizacji „VEOLIA Ursus Biega”.
nieodpłatne wykorzystanie wizerunku wraz z podaniem imienia i nazwiska oraz klubu
sportowego, w szczególności, w relacjach zamieszczonych w mediach, na stronach www i w mediach

społecznościowych, a także w reklamach, materiałach promocyjnych Organizatora, partnerów,
patronów medialnych i sponsorów w tym.

