
DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA „V KSOS FAMILY RUN 2019” 

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami 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(RODO). Każdy uczestnik  chcący wziąć udział w zawodach biegowych FAMILY 
RUN, podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie 
możliwy udział w zawodach. 

• Administrator danych i kontakt do niego: Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy z siedzibą 
Kraków al. Powstania Warszawskiego 6 Reprezentowany przez Dyrektora KSOS.                       
Kontakt sekretariat@ksos.pl.  

• Kontakt do inspektora ochrony danych: We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania 
danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem można 
kontaktować się elektronicznie z Inspektorem Ochrony Danych  KSOS poprzez adres e-mail: 
iod@ksos.pl 

• Cel główny przetwarzania danych: Realizacja zawodów biegowych „V KSOS FAMILY RUN  
2019”           

    Cele szczegółowe:  

o Promocja aspektów prozdrowotnych aktywności fizycznej. 

o Promocja biegania, jako najprostszej formy aktywności fizycznej w każdym wieku. 

o Integrowanie rodzin w ramach wspólnego uprawiania aktywności fizycznej 

o Promocja działalności Krakowskiego Szkolnego Ośrodka Sportowego 

• Informacje o odbiorcach danych: Firma TIME KEEPER Piotr Jemioło z siedzibą ul. 
Barbary 40, 39-100  Robczyce w zakresie obsługi informatycznej, technicznej oraz 
płatności na mocy umowy powierzenia zawartej z KSOS. 

• Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia zapisów, 
przebiegu zawodów oraz rozliczenia oraz przez okres 1 roku dokumenty będą 
zarchiwizowane dla celów dowodowych. Z dniem 1.06.2020r.  dokumentacja 
zawierająca dane osobowe zostanie bezpowrotnie zniszczona.  

• Uprawnienia uczestników lub rodziców bądź opiekunów prawnych w przypadku startu 
w zawodach dzieci. 

o prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, 
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania tych danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres 
kontaktowy administratora danych, podany powyżej 

o prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego 
• Podstawa przetwarzania danych jest Regulamin „V KSOS FAMILY RUN 2019” w związku  

z art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Regulamin  ustalony przez organizatora oraz w oświadczeniu 
uczestników zaakceptowany i potwierdzony stanowi umowę wiążącą. 
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• Poniżej dla Państwa informacji organizator podaje szczegółowe kroki zapisu na biegi 
wraz z zakresem niezbędnych danych osobowych. 

1. Zapoznać się z klauzulą informacyjną RODO oraz regulaminem imprezy na 
dedykowanej stronie  internetowej www.familyrun.pl  

2. Wypełnić formularz zgłoszeniowy podając: imię i nazwisko, datę urodzenia, 
adres e-mail, nr. telefonu oraz wielkość koszulki. 

3. Dokonać opłaty wpisowej za pomocą płatności elektronicznej Tpay. 
4. Sprawdzić swoje uczestnictwo na listach startowych na stronie internetowej 

www.familyrun.pl lub bezpośrednio w biurze zawodów. 
5. Przed zawodami w terminach podanych w regulaminie należy odebrać pakiet 

startowy potwierdzając swoją tożsamość za pomocą dowodu osobistego. 
6. W dniu zawodów jest możliwość dopełnienia formalności związanych ze 

startem, jednak tylko w przypadku niewyczerpania limitów w poszczególnych 
biegach oraz bez gwarancji otrzymania pełnych pakietów startowych. 

7. Start w zawodach – życzymy powodzenia !! 
8. Ogłoszenie wyników – informacja na stronie internetowej biegu oraz na FB, a 

także na tablicach informacyjnych w biurze zawodów w dniu 25.05.2019 r. 
9. Zdjęcia z przebiegu zawodów zostaną umieszczone na stronie 

www.familyrun.pl  – zapraszamy do oglądania.  
Informujemy, iż zdjęcia stanowią prawa autorskie KSOS  
i wykorzystywane są tylko do promocji własnej.  Podstawą przetwarzania danych 
osobowych w postaci wizerunku jest realizacja celów szczegółowych podanych 
powyżej w związku z art. 6 lit. f RODO. 

 

• Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego 

podejmowania decyzji; nie będą też profilowane 
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