REGULAMIN
Wrocławski Bieg Niepodległości
Wrocław, 11 listopad 2019 roku
I.

CEL

1. Upamiętnienie 101 rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości.
2. Popularyzacja i upowszechnianie biegania jako najprostszej formy aktywności ruchowej.
3. Promocja Miasta Wrocławia.

II.

ORGANIZATOR

Organizatorem Wrocławskiego Biegu Niepodległości jest Gmina Wrocław - Młodzieżowe Centrum Sportu
Wrocław,
PL
51-612
Wrocław,
al. I. J.
Paderewskiego
35,
tel.
+48 511 603 093,
biegniepodleglosci@wroclawmaraton.pl

III.

TERMIN I MIEJSCE

1. Wrocławski Bieg Niepodległości odbędzie się w dniu 11 listopada 2019 r. po ulicach Wrocławia na jednej
pętli.
2. Start: Rynek Wrocławski godz. 17:00. Zawodnicy na start muszą się zgłosić od godz.16:30 do 16:45.
Meta: Rynek Wrocławski
3. Długość trasy: 10 km. Trasa będzie posiadała atesty PZLA.
4. Zawodnicy na starcie ustawiają się w/g kolejności: elita biegu – zawodnicy posiadający numery od 1 do 100.
Około 10 m za elitą ustawiają się pozostali zawodnicy w strefach czasowych zgodnie z czasami
deklarowanymi w zgłoszeniu.
Start zawodników będzie odbywał się falowo.
5. Trasa będzie zamknięta dla podłużnego ruchu kołowego zgodnie z decyzją o wykorzystaniu trasy
Wrocławskiego Biegu Niepodległości w sposób szczególny. Zawodników obowiązuje limit czasu wynoszący
2 godziny brutto. Zawodnicy, którzy na półmetku Wrocławskiego Biegu Niepodległości osiągną czas powyżej
1,5 godzin brutto zobowiązani są do przerwania biegu i zejścia z trasy biegu. Wszyscy zawodnicy, którzy nie
dobiegną do mety do godz. 19:00, zobowiązani są do przerwania biegu i zejścia z trasy lub dojechania do
mety mikrobusem z napisem KONIEC BIEGU.
6. 95% trasy Wrocławskiego Biegu Niepodległości przebiega nawierzchnią asfaltową, a 5% nawierzchnią
brukową.
7. Na trasie będą oznaczone kilometry: od 1 do 10 (co 1 km).
8. Punkty pomiaru czasu będą znajdowały się na: starcie, 5 km i na mecie.
Punkt odżywiania będzie się znajdował na około 5 km. Na punkcie odżywiania ustawione będą stoły z
naturalną wodą.
9. Punkty medyczne będą się znajdowały na punkcie odżywiania oraz start/meta i będą obsługiwane przez
ratowników medycznych.
10. Kabiny WC będą się znajdowały za punktem odżywiania i w okolicy Startu/ Mety
11. Organizator nie zapewnia Szatni.

IV.

UCZESTNICTWO

1. Prawo startu we Wrocławskim Biegu Niepodległości mają osoby, które do dnia 11 listopada 2019 r. ukończą
18 lat.
2. Wszyscy zawodnicy startujący we Wrocławskim Biegu Niepodległości muszą zostać zweryfikowani w Biurze
Zawodów Wrocławskiego Biegu Niepodległości (Rynek Wrocławski), który przyjmuje zawodników w dniach
07.11.2019- 10.11.2019 r. w godz. 11:00 – 19:00, i 11.11.2019 r. w godz. 08:00 – 12:00. Wydawanie
pakietów startowych będzie się odbywało jedynie podczas weryfikacji. Pakiety nieodebrane w tym terminie
pozostają w dyspozycji organizatora. Obowiązkiem zawodników jest:
1. posiadanie dowodu osobistego lub paszportu do weryfikacji tożsamości, daty urodzenia i obywatelstwa
z zastrzeżeniem pkt V/12b,
2. pokwitowanie odebrania pakietu startowego podczas weryfikacji (numer startowy, komplet agrafek
do umocowania numeru na koszulce.)
3. Decyzje lekarzy dotyczące kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne.
4. We Wrocławskim Biegu Niepodległości pomiar czasu i ustalanie kolejności będzie dokonywane za pomocą
systemu elektronicznego na podstawie przyklejonych do numerów startowych chipów. Każdy zawodnik
podczas weryfikacji otrzyma numer startowy z chipem. Pierwszych 50 zawodników będzie sklasyfikowanych
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według miejsca zajętego na mecie (czas brutto). 51 zawodnik i kolejni będą klasyfikowani według faktycznie
uzyskanego czasu przebiegnięcia Wrocławskiego Biegu Niepodległości (czas netto). Posiadanie numeru
podczas całego biegu, poruszanie się wyłączeni po trasie biegu i przejście przez wszystkie punkty kontroli
czasu jest warunkiem wystartowania we Wrocławskim Biegu Niepodległości i sklasyfikowania w komunikacie
końcowym. Podczas Wrocławskiego Biegu Niepodległości wszyscy zawodnicy muszą posiadać numery
startowe przymocowane do koszulek na piersiach. Pod karą dyskwalifikacji niedopuszczalne jest zasłanianie
numeru startowego (w części lub całości) i skracanie trasy.
5. Depozyt będzie przyjmował rzeczy osobiste zawodników zapakowane do worków w dniu 11 listopada
2019 r. od godz. 14.00. Odbiór rzeczy będzie możliwy do godz. 21:00. Wydawanie worków z depozytu
będzie się odbywało za okazaniem numeru. Zagubienie numeru przez zawodnika zwalnia organizatora od
odpowiedzialności za pobranie worka przez inną osobę.
6. Toalety będą się znajdowały na terenie Startu/ Mety.
7. Organizator nie zapewnia Natrysków.

V.

ZGŁOSZENIA

1. Zgłoszenia do udziału we Wrocławskim Biegu Niepodległości przyjmowane będą wyłącznie w formie
elektronicznej
poprzez
wypełnienie
formularza
zgłoszeniowego
na
stronie
internetowej
www.wroclawmaraton.pl.
2. Za zgłoszenie uważa się wykonanie przez zawodnika dwóch czynności w kolejności:
a. wypełnienie formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie www.wroclawmaraton.pl
b.dokonania opłaty za pakiet startowy za pośrednictwem płatności elektronicznych w panelu zgłoszeń
internetowych.
3. Wpłaty gotówkowe nie będą przyjmowane.
4. Zgłoszenie udziału we Wrocławskim Biegu Niepodległości stanowi potwierdzenie zapoznania
się zawodników z niniejszym regulaminem, zobowiązanie się do jego przestrzegania oraz wyrażenie zgody
na przetwarzanie danych o stanie zdrowia oraz na wykorzystanie wizerunku uczestników, w tym na
zamieszczanie zdjęć w przekazach telewizyjnych, radiowych, internetowych i w formie drukowanej oraz w
przypadku wyrażenia zgody na przesyłanie przez organizatorów na adres mailowy zawodników informacji i
ankiet dotyczących organizowanych obecnie i w przyszłości zawodów przez organizatorów Wrocławskiego
Biegu Niepodległości. Szczegółowe zakresy wymaganych zgód są częścią formularza zgłoszeniowego do
biegu.
5. Dane zawodnika i numer startowy pojawią się na liście startowej po zaksięgowaniu wpłaty. Organizator
zastrzega sobie prawo do usuwania z listy startowej treści mających charakter obraźliwy, wulgarny lub
naruszający prawa osób trzecich.
6. Zawodnik ma możliwość ukrycia swoich danych na liście startowej, poprzez wybranie opcji „anonim”
podczas uzupełniania formularza zgłoszeniowego. Na liście startowej uczestnik będzie widoczny jako
„zawodnik anonimowy”. Będzie wtedy widoczny jedynie numer startowy zawodnika.
7. Termin zgłoszeń i wysokość opłat:
a) ze względu na ograniczoną liczbę uczestników (3000) oplata startowa wynosi 65 zł;
b) zawodnicy, którzy mają 60 lat i więcej (rocznik 1959 i starsi), ponoszą opłatę za pakiet startowy
w wysokości 1 zł do wyczerpania limitu.
8. Zawodnik ma prawo zrezygnować z udziału we Wrocławskim Biegu Niepodległości w terminie
do 30.09.2019r.
W
celu
dokonania
rezygnacji
zawodnik
musi
wysłać
na
adres:
biegniepodleglosci@wroclawmaraton.pl wiadomość e-mailową z informacją o rezygnacji oraz numerem
konta, na które Organizator przeleje środki. W terminie 14 dni od przesłania wiadomości zostanie zwrócona
opłata startowa pomniejszona o 10 zł.
9. Zawodnicy, którzy zgłoszą się po 30.09.2019 r., otrzymają standardowy numer startowy (bez imienia
i nazwiska) oraz pakiet startowy w Biurze Zawodów Wrocławskiego Biegu Niepodległości.
10. W przypadku nie wyczerpania limitu zawodników do dnia 01.11.2019 r. formularz zgłoszeniowy zostanie
wyłączony. Po zamknięciu zapisów elektronicznych będzie można dokonać zgłoszenia w Biurze Zawodów
Wrocławskiego Biegu Niepodległości podczas weryfikacji w dniach 07-10.11.2019 r.
11. Biuro Zawodów Wrocławskiego Biegu Niepodległości znajduje się we Wrocławiu, przy al. I.J. Paderewskiego
35, 51-612 , tel.+48 511 603 063, e-mail: biegniepodleglosci@wroclawmaraton.pl. Biuro Zawodów będzie
czynne do wtorku 05 listopada 2019 r. do godziny 10:00 i po Biegu od dnia 12 listopada 2019 r. w godz. 8.00
- 15.00.
12. Warunkiem pozytywnej weryfikacji w dniach 07-11.11.2019 r. jest:
a. osobiste stawiennictwo zawodnika wraz z dowodem tożsamości;
b. stawiennictwo upoważnionej osoby, która zobowiązana jest przedłożyć oryginał upoważnienia
podpisanego przez zawodnika w imieniu, którego weryfikacja jest dokonywana według treści
upoważnienia stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
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13. Organizator zastrzega sobie możliwość wysyłania na wskazany przez zawodnika w formularzu
zgłoszeniowym adres e-mail informacji dotyczących Wrocławskiego Biegu Niepodległości.

VI.

KLASYFIKACJE

1. W Wrocławskim Biegu Niepodległości będą prowadzone klasyfikacje:
a. indywidualne:
 kobiet,
 obywatelek Rzeczypospolitej Polskiej,
 mężczyzn,
 obywateli Rzeczypospolitej Polskiej,
 w kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn:
- K i M - 20: 18 – 29 lat,
- K i M - 40: 40 – 49 lat, - K i M - 60: 60 – 69 lat, - K i M - 80: 80 i starsi
- K i M - 30: 30 – 39 lat,
- K i M - 50: 50 – 59 lat, - K i M - 70: 70 – 79 lat,

VII. NAGRODY
1. Zwycięzcy Wrocławskiego Biegu Niepodległości otrzymają:
a. puchary ufundowane przez Samorząd Miasta Wrocławia w:
 klasyfikacji mężczyzn:
I, II, III miejsce,
 klasyfikacji kobiet:
I, II, III miejsce,
 obywatelek Rzeczypospolitej Polskiej I, II, III miejsce,
 obywateli Rzeczypospolitej Polskiej I, II, III miejsce,
b. nagrody pieniężne:
 w klasyfikacji mężczyzn:
I miejsce
- 1500 zł,
II miejsce
- 1000 zł,
III miejsce
- 500 zł,

 w klasyfikacji kobiet :
I miejsce
- 1500 zł,
II miejsce
- 1000 zł,
III miejsce
- 500 zł,

 w klasyfikacji obywatelek RP:
I miejsce
- 1500 zł,
II miejsce
- 1000 zł,
III miejsce
- 500 zł.

 w klasyfikacji obywateli RP :
I miejsce
- 1500 zł,
II miejsce
- 1000 zł,
III miejsce
- 500 zł.

Nagrody sumują się.
2. Zwycięzcy w kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn nabywają prawo do działu w 8. Nocnym Wrocław
Półmaratonie pod warunkiem zgłoszenia się i dokonania opłaty w wysokości 1 zł przed wyczerpaniem limitu
miejsc.
3. Puchary zostaną wręczone zwycięzcom Wrocławskiego Biegu Niepodległości zgodnie z programem
minutowym imprezy. Puchary nieodebrane podczas dekoracji, będą możliwe do odebrania do 30 dni od
zakończenia Wrocławskiego Biegu Niepodległości. Po tym terminie pozostają w dyspozycji organizatora.
4. Wszystkie zawodniczki i wszyscy zawodnicy, którzy ukończą bieg w czasie 2 godzin otrzymują
okolicznościowe medale. Medale będą wręczane po przebiegnięciu linii mety.
5. Zdobywcom nagród pieniężnych zostanie potrącony podatek dochodowy od osób fizycznych zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
6. Nagrody pieniężne zdobyte przez zawodniczki i zawodników będą przekazywane wyłącznie przelewem
na wskazane osobiste konto bankowe zawodnika do 31.11.2019 r.
7. Zawodniczki i zawodnicy po ukończeniu biegu mogą zostać poddani badaniom antydopingowym. Badania
zostaną wykonane przez Komisję do Zwalczania Dopingu w Sporcie. Każda zawodniczka i zawodnik
wytypowany przez Komisję do Zwalczania Dopingu w Sporcie ma obowiązek, pod karą dyskwalifikacji udać
się na badania antydopingowe. W przypadku wykrycia w próbce A substancji niedozwolonych zawodnik ma
prawo wystąpić z wnioskiem o przebadanie próbki B na swój koszt. W razie wyniku negatywnego próbki B
niepotwierdzającego zażycie substancji niedozwolonych wynik zawodnika pozostaje utrzymany na liście, zaś
w sytuacji potwierdzenia wyniku próbki A, Dyrektor Biegu dyskwalifikuje zawodnika. Decyzja o dyskwalifikacji
jest ostateczna i nie mają do niej zastosowania przepisy PZLA dotyczące możliwości odwołania.
8. Lista substancji i metod zabronionych jest określona w Załączniku nr 1 do Międzynarodowej Konwencji do
Zwalczania Dopingu w Sporcie z dnia 19.10.2005 r. wraz z aktualizacjami.
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VIII.

NOCLEGI

1. Organizator nie zapewnia noclegów.

IX. ŻYWIENIE
1. Po ukończeniu Wrocławskiego Biegu Niepodległości na mecie zawodnicy otrzymają: herbatę oraz posiłek
regeneracyjny. Posiłki będą wydawane na podstawie numeru startowego.

X. FINANSOWANIE
1. Koszty organizacji Wrocławskiego Biegu Niepodległości pokrywają:
a. Gmina Wrocław,
b. Partnerzy i instytucje wspomagające.
2. Koszty opłaty startowej, dojazdów i innych świadczeń pokrywają zawodnicy imprezy.
3. Zweryfikowani zawodnicy mają prawo do bezpłatnego korzystania ze zbiorowej komunikacji miejskiej
i podmiejskiej (tramwaje, autobusy) w dniu 11 listopada 2019 r. za okazaniem numeru startowego.
4. W ramach opłaty za pakiet startowy uczestnik otrzymuje:
a. nr startowy + agrafki,
c. regulamin z mapką trasy,
b. wodę na trasie i mecie,
d. koszulkę sportową,
e. ewentualnie upominki.

XI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenie 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 (zwanego dalej RODO):
I. Dla zawodnika Wrocławskiego Biegu Niepodległości:
1. Administratorem Danych Osobowych (ADO) zawartych w Pana/i formularzu osobowym jest
Młodzieżowe Centrum Sportu Wrocław z siedzibą przy al. Ignacego Jana Paderewskiego 35, 51-612
Wrocław.
2. ADO wyznaczył inspektora danych osobowych, z którym można korespondować pisemnie
z zaznaczenie adresata jako Inspektora Ochrony Danych Osobowych na wskazany w pkt 1 powyżej
adres bądź na adres e-mail iod@mcs.wroc.pl lub sekretariat@mcs.wroc.pl.
3. Podane przez Pana/nią dane osobowe będą przetwarzane na podstawie umowy związanej
z uczestnictwem we Wrocławskim Biegu Niepodległości – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b RODO
(Pana/i dane będą więc przetwarzane aby zawrzeć umowę i wypełnić jej warunki, wykonywać
rozliczenia finansowe w okresie niezbędnym do wypełnienia ww. obowiązków). W przypadku
oświadczenia, że znajduje się Pana/i w dobrym stanie zdrowia dane osobowe będą przetwarzane
na podstawie Pana/i zgody – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a RODO. W przypadku wyrażenia zgody
na przesyłanie na Pana/i adres mailowy, informacji i ankiet dotyczących organizowanych przez
organizatorów Wrocławskiego Biegu Niepodległości imprez sportowych – podstawa prawna art. 6 ust. 1
lit. a RODO.
4. ADO może przekazywać Pani/Pana dane w szczególności następującym odbiorcom:
a) podmiotom przetwarzającym, którym ADO zleci czynności przetwarzania danych,
b) innym odbiorcom danych np. ubezpieczycielom, serwisom płatności elektronicznych, bankom,
podmiotom świadczącym usługi internetowe.
5. Pana/i dane osobowe będą przetwarzane przez 5 lat , tj. czasie niezbędnym do realizacji przez ADO
obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa związanych z wykonaniem obowiązków
organizacyjnych Organizatora przedmiotowej imprezy oraz w przypadku wyrażonej zgody na
przetwarzanie danych dotyczących stanu zdrowia przez okres nie dłuższy niż 5 lat lub do wycofania
przez Pana/i zgody na ich przetwarzanie.
6. Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych, żądania i uzupełnienia niekompletnych danych
sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych w zakresie wynikającym
z obowiązujących przepisów prawa, prawo do wycofania zgody na ich przetwarzanie oraz usunięcia
danych osobowych.
7. W celach realizacji uprawnień określonych w pkt 6 powyżej wnioski należy składać do ADO
za pośrednictwem powołanego Inspektora Ochrony Danych Osobowych na adres e-mail.
iod@mcs.wroc.pl
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8. Ma Pan/i prawo do wniesienia skargi do Organu nadzorczego (w rozumieniu RODO) dotyczącą
przetwarzanie Pana/i danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Podanie przez Pana/ią danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Ich podanie jest
dobrowolne, lecz ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości uczestnictwa we Wrocławskim
Biegu Niepodległości
10.Dodatkowe informacje związane z uprawnieniami oraz obowiązkami Pana/i oraz ADO może Pan/i
uzyskać na stronie BIP Organizatora www.mcs.wroc.pl w zakładce RODO.

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator zapewnia opiekę medyczną na Starcie, Trasie i Mecie Wrocławskiego Biegu Niepodległości. Po
trasie będą jeździły i udzielały pomocy zespoły lekarskie zgodnie z zatwierdzonym przez właściwy urząd
„Planem Zabezpieczenia Medycznego”.
2. Pisemne protesty przyjmowane będą przy scenie Biegu w dniu 11.11.2019 r. do godziny 20:00. Protesty
będą rozpatrywane w czasie do 1 godziny od zgłoszenia.
3. Uczestników biegu obowiązuje estetyczny ubiór i obuwie sportowe zgodne z przepisami PZLA.
4. Zawodnik potwierdza, iż startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko,
przyjmując do wiadomości, że udział we Wrocławskim Biegu Niepodległości wiąże się z wysiłkiem fizycznym
i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów
fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym.
5. Zawodnicy, którzy przerwą bieg, będą mogli skorzystać z samochodu z napisem „Koniec Biegu”, który
zawiezie ich na Metę.
6. Po trasie Wrocławskiego Biegu Niepodległości mogą jeździć tylko pojazdy ze specjalną, wydaną przez
organizatora przepustką, umiejscowioną w widocznym miejscu.
7. Zawodnicy zostaną ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków. Szczegóły polisy
(ubezpieczyciel, numer polisy, gwarantowana suma ubezpieczenia, ogólne warunki ubezpieczeń)
opublikowane zostaną na stronie internetowej w dziale Regulamin do 30.10.2019 r.
8. Organizator zastrzega prawo do zmiany terminu rozgrywania Wrocławskiego Biegu Niepodległości ze
względu na wystąpienie lub prognozę wystąpienia Siły Wyższej ogłoszoną przez właściwy Urząd.
9. Integralną częścią regulaminu są załączniki nr 1.
Dyrektor
I Wrocławskiego Biegu Niepodległości.
Wojciech Gęstwa
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Załącznik nr 1 do regulaminu Wrocławskiego Biegu Niepodległości

……………………………………………...

………..………………………………

Imię i nazwisko osoby udzielającej upoważnienia

Miejscowość, data

UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU PAKIETU STARTOWEGO
DLA ZAWODNIKA WROCŁAWSKIEGO BIEGU NIEPODLEGŁOŚCI
11.11.2019

Ja, niżej podpisany, legitymujący się dowodem osobistym seria...…………….. nr ………………
wydanym przez ……………………………………, dnia……………………………..,
upoważniam
Panią/Pana………………………………………………. legitymującą/ego się dowodem osobistym
seria ……………….

numer

……………………

wydanym

przez…………………………………………………..….., do odbioru mojego pakietu startowego
w związku z moim udziałem we Wrocławskim Biegu Niepodległości.
Upoważnienie to ma charakter jednorazowy.
……………………………………………………………
czytelny podpis osoby udzielającej upoważnienia
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenie 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 (zwanego dalej RODO):
1. Administratorem Danych Osobowych (ADO) Pana/i danych osobowych zawartych w formularzu osobowym jest Młodzieżowe Centrum
Sportu Wrocław z siedzibą przy al. Ignacego Jana Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław.
2. ADO wyznaczył inspektora danych osobowych, z którym można korespondować pisemnie z zaznaczenie adresata jako Inspektora
Ochrony Danych Osobowych
na wskazany w pkt 1 powyżej adres bądź na adres e-mail iod@mcs.wroc.pl
lub sekretariat@mcs.wroc.pl.
3. Podane przez Pana/nią dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa tj. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks
cywilny (Dz.U.2019.1145) w związku z umocowaniem przez Pana/nią osoby do działania w Pana/i imieniu osoby tj. do odebrania
pakietu startowego dla zawodnika biorącego udział we Wrocławskim Biegu Niepodległości – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
4. ADO może przekazywać Pani/Pana dane w szczególności podmiotom przetwarzającym, którym ADO zleci czynności przetwarzania
danych.
5. Pana/i dane osobowe będą przetwarzane przez 3 miesiące, tj. w czasie niezbędnym do realizacji przez ADO obowiązków
i uprawnień wynikających z przepisów prawa związanych z wykonaniem obowiązków organizacyjnych Organizatora przedmiotowe.
6. Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych, żądania i uzupełnienia niekompletnych danych sprostowania, ograniczenia przetwarzania
danych.
7. W celach realizacji uprawnień określonych w pkt 6 powyżej wnioski należy składać do ADO za pośrednictwem powołanego Inspektora
Ochrony Danych Osobowych na adres e-mail. iod@mcs.wroc.pl
8. Ma Pan/i prawo do wniesienia skargi do Organu nadzorczego (w rozumieniu RODO) dotyczącą przetwarzanie Pana/i danych
osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Podanie przez Pana/ią danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości odebrania
pakietu startowego dla zawodnika biorącego udział we Wrocławskim Biegu Niepodległości.
10. Dodatkowe informacje związane z uprawnieniami oraz obowiązkami Pana/i oraz ADO może Pan/i uzyskać na stronie BIP Organizatora
www.mcs.wroc.pl w zakładce RODO
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