INFORMACJA DLA UCZESTNIKÓW
O ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Prosimy o zapoznanie się z informacjami o zasadach przetwarzania danych osobowych. Podanie przez uczestnika danych osobowych, wyrażenie zgody na ich
przetwarzanie oraz zgody na nieodpłatne rozpowszechnianie wizerunku są dobrowolne, jednakże niezbędne do udziału w ultramaratonie rowerowym.
Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 95/56/WE,
informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych uczestnika ultramaratonu rowerowego Mazowiecki Gravel 2022 jest Stowarzyszenie Mazowiecki
Gravel z siedzibą w Warszawie 02-968, ul. Przyczółkowa 142 J a kontakt z przedstawicielem Administratora możliwy jest za pomocą
email: info@mazowieckigravel.pl.
2. Dane osobowe uczestnika będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 litera a) RODO w celu uczestnictwa w zawodach sportowych.
3. Udostępnione dane osobowe uczestnika przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu organizacji i
przeprowadzania ultramaratonu rowerowego Mazowiecki Gravel 2022, a także w celach informacyjnych, marketingowych i promocyjnych.
4. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,
prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest możliwe poprzez
wysłanie informacji pisemnej na adres email: info@mazowieckigravel.pl. Żądanie usunięcia danych oznacza rezygnację z dalszego udziału w zawodach sportowych
(bez ich przetwarzania udział w zawodach nie jest możliwy). Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
zgody, przed jej wycofaniem.
5. Dane osobowe uczestnika nie będą przekazywane innym podmiotom za wyjątkiem podmiotów współpracujących, wyłącznie w zakresie niezbędnym do organizacji
ultramaratonu rowerowego Mazowiecki Gravel 2022.
6. Dane osobowe uczestnika będą przechowywane przez Administratora danych osobowych przez okres niezbędny do realizacji ultramaratonu rowerowego
Mazowiecki Gravel 2022.

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora Stowarzyszenie Mazowiecki Gravel z siedzibą w Warszawie 02-968, ul.
Przyczółkowa 142 J, dla potrzeb organizacji i przeprowadzenia zawodów sportowych na podstawie art. 6 ust. 1 litera a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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.

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU
Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie mojego wizerunku przez Organizatora w celach informacyjnych i promocyjnych. Upoważniam Organizatora do
utrwalania oraz zwielokrotniania mojego wizerunku dostępnymi technikami (zdjęcia, materiały video). Zezwalam na rozpowszechnianie mojego wizerunku w
dostępnych środkach przekazu, w tym na stronach internetowych. Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie.

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA
Jako uczestnik ultramaratonu rowerowego Mazowiecki Gravel 2022, odbywającego się w dniach 10-12 czerwca 2022:
1. Oświadczam, że zapoznałem się regulaminem ultramaratonu rowerowego Mazowiecki Gravel 2022 dostępnego na stronie
https://mazowieckigravel.pl/regulamin-2/ i zobowiązuję się do jego przestrzegania.
2. Oświadczam, że startuję na własną odpowiedzialność i zobowiązuję się nie mieć żadnych roszczeń wynikających z mojego udziału
w ultramaratonie Mazowiecki Gravel względem organizatora – Stowarzyszenia Mazowiecki Gravel.
3. Oświadczam, że dobrowolnie zamierzam pokonać trasę ultramaratonu liczącą 220 km długości (krótki dystans) lub 540 km
długości (długi dystans).
4. Jestem w pełni świadomy (świadoma), że organizatorzy nie będą zobowiązani realizować jakichkolwiek świadczeń, takich jak posiłki, noclegi,
naprawa sprzętu, wskazywanie drogi, kierowanie ruchem, świadczenia medyczne i paramedyczne, zwożenie z trasy i organizacja transportu,
ani żadne inne, z wyjątkiem wprost wskazanych w regulaminie, dostępnym na stronie
5. Znam przepisy ustawy prawo o ruchu drogowym, w tym poruszania się po drogach publicznych w kolumnach
przekraczających 15 osób i będę się do nich stosować.
6. Będę ponosić wszelkie konsekwencje swoich zachowań w trakcie realizacji przejazdu, w szczególności te związane z
nieprzestrzeganiem powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
7. Do przejazdu użyję sprawnego technicznie roweru, który zapewnia możliwość bezpiecznego pokonania trasy ultramaratonu Mazowiecki
Gravel 2022, a w szczególności bezpieczne hamowanie.
8. Oświadczam, że zostałem poinformowany przez Organizatora o tym, że trasa jest wymagająca fizycznie i pokonanie jej zalecane
jest dla osób w dobrym stanie zdrowia, z przygotowaniem kondycyjnym i technicznym.
9. Posiadam wystarczające umiejętności jazdy na rowerze, doświadczenie w długodystansowej jeździe rowerem, poza utwardzonymi
drogami, a także poza drogami dostępnymi do ruchu pojazdów i przygotowanie fizyczne i psychiczne, które pozwala na pokonanie
trasy w limicie czasu 64 godziny (długi dystans) lub 40 godzin (krótki dystans).
10. Biorę udział w przejeździe na własną odpowiedzialność. W przemyślany sposób oceniłem (oceniłam) charakter zawodów, zakres,
stopień ryzyka i trudności wiążących się z przejazdem po trasie, która przebiega po drogach publicznych, drogach polnych, leśnych,
ścieżkach i bezdrożach, w tym przez miejsca, które nie są wyznaczone i oznaczone jako jakiekolwiek drogi i nie są w żaden sposób
zabezpieczone przez organizatora.
11. Mam świadomość, że przejazd w ultramaratonie Mazowiecki Gravel odbywa się bez jakichkolwiek ograniczeń ruchu kołowego dla innych
użytkowników dróg i mam świadomość zagrożenia wypadkami, możliwości odniesienia obrażeń ciała oraz urazów fizycznych (w tym
śmierci), a także szkód o charakterze majątkowym i dobrowolnie zdecydowałem się podjąć to ryzyko i je świadomie akceptuję.
12. Przyjmuję odpowiedzialność za użyczony mi tracker GPS od momentu jego otrzymania do momentu zwrotu do Organizatora. W przypadku
zwrotu sprzętu przesyłką pocztową lub kurierską zobowiązuję się pokryć koszty przesyłki. W przypadku zniszczenia, kradzieży lub zgubienia
urządzenia zobowiązuję się pokryć koszty odszkodowania w wysokości 500 PLN.

data i podpis uczestnika ………………………..…………………………………………. nr startowy …………………………………

Jeśli zależy Wam na tym, aby dowiedzieć się o kolejnych imprezach organizowanych przez nas oraz promocjach, jakie
przygotowaliśmy dla uczestników Mazowieckiego Gravela, potrzebujemy zgody na przesyłanie Wam wiadomości na pocztę
elektroniczną:

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W CELACH MARKETINGOWYCH
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Stowarzyszenie Mazowiecki Gravel Gravel z siedzibą w Warszawie 02-968, ul. Przyczółkowa 142 J moich
danych osobowych w postaci adresu poczty elektronicznej w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług
oferowanych przez Stowarzyszenie Mazowiecki Gravel za pomocą środków komunikacji elektronicznej, stosownie do treści przepisu art. 10 ust.
1 i 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Adres email: ………………………..………………………………………….
data i podpis uczestnika ………………………..………………………………………….

