
Regulamin XXXIV Goleniowskiej Mili Niepodległości 
i Biegu GAZ-SYSTEM S.A. na 10 km

9. Klasyfikacja wiekowa prowadzona jest w przedziałach: KiM 18-29 lat, KiM 30-39 lat, KiM
40-49 lat, KiM 50-59 lat, KiM 60-69 lat, KiM 70 i powyżej.

10. Organizator na dystansie 10 km ustala limit czasu przeznaczony na ukończenie biegu w
granicach 1 godz. 30 min, liczony od strzału startera (czas brutto). Zawodnicy dobiegający
do mety po tym czasie nie będą klasyfikowani.

11. Uczestnicy,  którzy  nie  dobiegną  do  mety  w  ciągu  1  godz.  30  min.  od  strzału  startera
zobowiązani są do przerwania biegu i zejścia z trasy.

12. Uczestnicy,  którzy  po upływie  Regulaminowego czasu pozostaną  na trasie  czynią  to  na
własną  odpowiedzialność,  stosowną  do  obowiązujących  przepisów  Ustawy  o  ruchu
drogowym oraz Kodeksu Cywilnego.

XI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Zgodnie  z  art.  13  ogólnego  rozporządzenia  o  ochronie  danych  osobowych  z  dnia  27

kwietnia 2016 r.(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje się, że:
1.1. administratorem danych osobowych jest  Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Sportowa 25,

72-100 Goleniów
1.2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - e-mail: bkaniuk@proinspektor.pl Telefon: 608

442 652
1.3. dane  osobowe  przetwarzane  będą  w  celu  realizacji  zadań  związanych  z

przeprowadzeniem  i  udokumentowaniem  biegów,  wyłonieniem  zwycięzców,
przyznania,  wydania,  odbioru i  rozliczenia  nagród,  na  podstawie  Art.  6  ust.  1  lit.  f
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

1.4. dane osobowe przechowywane będą przez okres 1 roku od zakończenia  i rozliczenia
biegów;

1.5. każdy uczestnik posiada prawo do dostępu treści swoich danych osobowych oraz prawo
ich  sprostowania,  usunięcia,  ograniczenia  przetwarzania,  prawo  do  przenoszenia
danych,  prawo  wniesienia  sprzeciwu,  prawo  do  cofnięcia   zgody  w  dowolnym
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,  którego dokonano na
podstawie zgody przed cofnięciem;

1.6. uczestnik  ma  prawo  wniesienia  skargi  do  organu  nadzorczego,  gdy  uzna,  iż
przetwarzanie danych osobowych dotyczących uczestnika narusza przepisy ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r.;

1.7. podanie przez uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, jednakże uczestnik jest
zobowiązany do ich podania,  a  konsekwencją niepodania danych osobowych będzie
niemożliwość uczestniczenia w biegach.

2. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu,  w związku z
udziałem w biegach obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z rokiem
urodzenia i z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje oraz wizerunku - w każdy sposób,
w jaki publikowany lub rozpowszechniana będzie informacja o imprezie.

3. Uczestnik  biorąc  udział  w  biegu  jednocześnie  udziela  organizatorowi  niewyłącznej  i
nieograniczonej  terytorialnie  zgody  na  wykorzystanie  utrwalonego  wizerunku  na
następujących polach ekploatacji:
3.1.  utrwalanie i  zwielokrotnienie  jakąkolwiek znaną techniką oraz rozpowszechnianie w

dowolnej formie,
3.2. 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 biegach,

3.3. wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej,
3.4. zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku,
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