
KLAUZULA INFORMACYJNA ZAWODNIK PEŁNOLETNI 
 

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(RODO) oraz art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych (t.j. Dz.U z 2018 poz. 1191), jako uczestnik „XXX MIĘDZYNARODOWEGO BIEGU 
ULICZNEGO PO ZIEMI MAKOWSKIEJ” oświadczam, że akceptując regulamin biegu oraz dokonując 
zgłoszenia wyraziłem dobrowolną, nieodpłatną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 
zawartych w zgłoszeniu i osiągniętych wyników oraz wizerunku przez Administratorów danych. 

Zapoznałem się z treścią klauzuli informacyjnej1, w tym z informacjami o celu i sposobach 
przetwarzania  danych, jak również przysługujących mi prawach. 

Jestem świadomy, że godnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U z 2018 poz. 1191) udzieliłem bezterminowej i 
nieodpłatnej zgody na rozpowszechnianie,  mojego wizerunku. Jestem świadomy, że w zawiązku z 
prowadzoną działalnością Administratorów, zgoda upoważnia ich do rozpowszechniania w celach 
informacyjnych poprzez udostępnienie bez ograniczeń czasowych oraz terytorialnych, w środkach 
masowego przekazu, w tym w mediach społecznościowych.  

Przyjmuję do wiadomości, że rozpowszechnianie wizerunku stanowiącego jedynie szczegół 
całości nie wymaga zgody i nie powoduje roszczeń. Przez wykorzystanie jako szczegół całości, 
rozumiane jest takie ujmowanie wizerunku, na którym osoba występuje w grupie lub samodzielnie, 
jednak ujęcie nie pozwala w rozsądnym zakresie przyjąć, że wizerunek jest głównym lub 
podstawowym elementem ujęcia (np. kąt ujęcia, migawka, czas trwania nagrania, tło…). 

 
 
 

 
1 Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), informujemy, że: 
1. Administratorem danych osobowych biegu jest Miejska Biblioteka Publiczna w Makowie Podhalańskim reprezentowana przez Dyrektor Teresę Nitoń, z siedzibą: 
34-220 Maków Podhalański ul. 3 Maja 24, tel. 33 877 13 41, 
2. Administratorem danych w zakresie oprawy uroczystego wydania dyplomów, listów gratulacyjnych i zaświadczeń oraz wręczenia nagród jest Burmistrz Makowa 
Podhalańskiego z siedzibą: 34-220 Maków Podhalański ul. Szpitalna 3 tel. 33 874 97 00, e-mail: urząd@makow-podhalanski.pl., 
3. Administratorem danych w zakresie organizacji zapisów zawodników, pomiaru czasu i publikacji wyników zawodów jest firma Chronotex z siedzibą: 32-700 
Bochnia ul. Ogrodowa 97, tel. 660 077 065, e-mail: biuro@chronototex.pl 
4. Administratorzy powołali Inspektorów Ochrony Danych, którymi można się kontaktować: iod@makow-podhalanski.pl lub biuro@chronotex.pl albo na adresy 
administratorów. 
5. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie dobrowolnej zgody art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, obowiązków prawnych art. 6 ust. 1 lit. c) RODO i realizacji zadań w 
interesie publicznym art. 6 ust. 1 lit. e) RODO, w celu: 

• organizacji zawodów, weryfikacji tożsamości zawodników, elektronicznego pomiaru czasu i wyłonienia zawodów, 

• wręczenia nagród, dyplomów i listów gratulacyjnych oraz losowych nagród, 

• działań informacyjno-promocyjnych, w tym publikacji danych w postaci imienia i nazwiska, wieku, miejscowości zamieszkania, nazwy klubu lub zespołu, 
osiągniętych wyników sportowych,  w środkach masowego przekazu, portalach internetowych i profilach administratorów w mediach społecznościowych, 
telewizji, prasie, materiałach informacyjnych oraz publikacjach rozmieszczanych w miejscach publicznych, 

• dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami. 
6. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.  Mogą być udostępnione innym podmiotom 
realizującym obsługę prawną, finansową, pocztową i ubezpieczeniową administratorów danych. W przypadku rozpowszechniania danych na profilu Facebook  
następuje przekazanie danych osobowych do „państwa trzeciego” – Stanów Zjednoczonych Ameryki – gdzie odbiorcą jest Facebook Inc. z siedzibą w Menlo Park, 
Kalifornia, USA, wraz z podmiotami zależnymi (np. WhatsApp Inc., Oculus VR, Wit.Al. Inc…) - więcej na https://www.facebook.com/policies?ref=pf. Spółka przystąpiła 
do porozumienia w sprawie tzw. „Tarczy Prywatności Unii Europejskiej z Departamentem Handlu USA” (Privacy Shield)  w zakresie pozyskiwania i przetwarzania 
danych osobowych od reklamodawców, klientów czy partnerów biznesowych w Unii Europejskiej, - więcej na https://pl-pl.facebook.com/about/privacyshield. 
7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa oraz 
dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. 
8. Każdy podmiot danych ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz możliwości ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo 
do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania oraz skargi do Prezesa Urzędu Ochrony danych Osobowych. W celu realizacji swoich praw każdy podmiot 
danych może kontaktować się z wybranym administratorem. 
9. Zgoda na przetwarzanie może być cofnięta w każdym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed 
jej cofnięciem. 
10. Podanie danych ma charakter dobrowolny, aczkolwiek konsekwencją odmowy ich podania jest brak możliwości udziału w konkursie. 
11. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również nie będą profilowane przez administratorów. 
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Mam świadomość, że organizator nie ponosi odpowiedzialności za przetwarzanie danych 

osobowych i rozpowszechnianie wizerunków, utrwalonych przez osoby nie będących jej 
pracownikami. 

Jestem świadomy, że Organizator  w razie potrzeby ma obowiązek przekazania 
danych  osobowych uczestników Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu 
pełniącemu nadzór epidemiologiczny na danym terenie i służbom porządkowym danych osobowych 
uczestników imprezy, na jego żądanie;  
 
 
 
 
 
                             21.05.2022  ……………………………………………………….. 
                              Imię i nazwisko - czytelny podpis  


