REGULAMIN
„Wakacyjnego Ogólnopolskiego Mityngu Lekkoatletycznego”
Sieradz, 18.08.2019
1. Nazwa: Wakacyjny Ogólnopolski Mityng Lekkoatletyczny i PZLA Mistrzostwa Polski w
biegu na 5000 metrów.
2. Klasa: MM
3. Organizator: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, 98-200 Sieradz, ul. Sportowa 1, tel. 43
822
38 82, e-mail: osrodek@mosirsieradz.pl
4. Termin i miejsce: 18 sierpnia 2019 (niedziela), godz. 15:00, Stadion MOSiR, Sieradz, ul.
Sportowa 1
5. Konkurencje: (K i M): 100, 200, 400, 800, 5000 (w ramach PZLA Mistrzostw Polski), skok
wzwyż, skok w dal, trójskok, rzut oszczepem.
Uwaga ! W biegach na 100 metrów K i M rozegrane zostaną eliminacje i finały.
W pozostałych biegach: serie na czas.
6. Zasady uczestnictwa: w zawodach mogą wziąć udział zgłoszeni w terminie zawodnicy,
posiadający aktualne badania lekarskie, ubezpieczenie NW i wyniki na poziomie, co najmniej
II klasy sportowej (na podstawie danych oficjalnych statystyk PZLA), oraz zawodnicy
zaproszeni przez Organizatora. Udział w zawodach jest BEZPŁATNY.
7. Zgłoszenia: od 19.07.2019 do 16.08.2019 przez internetowy system zgłoszeń STARTER
PZLA (www.starter.pzla.pl)
8. Nagrody/medale: Organizator zapewnia pakiety startowe dla wszystkich startujących.
Dla zawodników, którzy zajęli trzy pierwsze miejsca (w klasyfikacji OPEN lub w kategorii
wiekowej SENIOR) Organizator zapewnia: medale, dyplomy i upominki.
9. Biuro zawodów: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sieradzu, 98-200 Sieradz, ul. Sportowa
1, czynne w dniu zawodów od 11:30. Tel. 43 822 38 82, e-mail: osrodek@mosirsieradz.pl
10. Udział w Wakacyjnym Mityngu Lekkoatletycznym jest równoznaczny z wyrażeniem zgody
na wykorzystanie wizerunku uczestnika zawodów w materiałach promocyjnych sponsorów i
organizatora zawodów.
11. Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego Regulaminu oraz zmian w
programie minutowym w uzasadnionych przypadkach.
12. Mistrzostwa Polski w biegu na 5000 m objęte są osobnym regulaminem PZLA.
13. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych:

- każdy zawodnik zgłaszając się do udziału w mmityngu wyraża dobrowolną zgodę na
przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z klauzula RODO dostępną również na
stronie mosirsieradz.pl:
Zgodnie z wymogami 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 (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) tzw. „RODO”), przedstawiamy zasady, na jakich odbywa się
przetwarzania danych osobowych w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Sieradzu oraz prawa
przysługujące osobom, których dane dotyczą.
1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w
Sieradzu
2. Inspektor Ochrony Danych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sieradzu dostępny jest pod
adresem e-mail - iod@mosirsieradz.pl
3. Podstawą, upoważniającą nas do przetwarzania większości Państwa danych są obowiązujące
przepisy prawa, zawarte umowy oraz zgoda osoby, której dane dotyczą.

4. Państwa dane przetwarzane są jedynie w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów
prawa, wypełnienia warunków umów, zawartych pomiędzy MOSiR a kontrahentami, oraz w
celach określonych w udzielonych zgodach.
5. Przetwarzamy tylko te Państwa dane osobowe, które są konieczne do realizacji celu
przetwarzania.
6. Odbiorcami Państwa danych mogą być tylko osoby i podmioty działające z polecenia
administratora danych oraz organy władzy publicznej i podmioty wykonujące zadania publiczne
lub działające na zlecenie organów władzy publicznej.
7. Państwa dane będą przechowywane do czasu ustania ich przydatności lub przez okres wymagany
przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
8. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do jej danych oraz prawo do żądania
sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub
niekompletne.
9. Osoba , której dane dotyczą, ma prawo do żądania usunięcia danych osobowych („bycia
zapomnianym”), w przypadku gdy:
- wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
- wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, (w sytuacji, gdy przetwarzanie odbywa się
wyłącznie w oparciu o zgodę)
- dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
- przepisy prawa nakazują usunięcie danych osobowych,
- ustały cele, dla których dane zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane.
1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
w przypadku, gdy:
- kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
- przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a ona sprzeciwia się usunięciu danych, żądając
w zamian ich ograniczenia,
- ustał cel przetwarzania, ale ona potrzebuje danych do ustalenia obrony lub dochodzenia roszczeń,
- wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych;
1. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy lub na podstawie
zgody oraz dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, osoba, której dane dotyczą ma
prawo do przenoszenia danych.
2. Z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, osoba, której dane dotyczą, ma prawo
sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w sytuacji, gdy podstawą przetwarzania jest realizacja
zadania w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez
Administratora, lub przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie
uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią.
3. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się wyłącznie na podstawie zgody, osoba, której
dane dotyczą ma prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma
wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
z obowiązującym prawem.
4. W przypadku powzięcia informacji, że dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
5. W sytuacji, kiedy podstawą przetwarzanie danych osobowych jest zgoda osoby, której dane
dotyczą, podanie danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
6. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie przepisów prawa lub umowy
podanie danych osobowych jest konieczne. Odmowa skutkuje brakiem możliwości załatwienia
sprawy.
7. Państwa dane osobowe nie będą profilowane, ale mogą być przetwarzane w sposób
zautomatyzowany.
8.
MOSiR Sieradz

