Regulamin cyklu treningowego AKTYWNA WARSZAWA

I Informacje Podstawowe
1. Niniejszy Regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady organizowania nieodpłatnych
treningów biegowych (dalej: „Trening” lub „Treningi”).
2. Celem cyklu treningowego AKTYWNA WARSZAWA jest promowanie aktywnego trybu życia
i prozdrowotnych postaw zgodnie z misją SCS AW oraz integracja warszawskiego środowiska
biegowych amatorów.
3. Organizatorem cyklu treningowego jest Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA
z siedzibą przy ul. Rozbrat 26; 00-429 Warszawa. Projekt z ramienia SCS AW koordynują:
Ewa

Paciorek

(epaciorek@aktywnawarszawa.waw.pl)

oraz

Krzysztof

Aniołkowski

(kaniolkowski@aktywnawarszawa.waw.pl).
II Uczestnictwo
1. Uczestnikami Treningów mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie.
2. Warunkiem udziału w Treningu jest akceptacja niniejszego Regulaminu oraz wypełnienie
i podpisanie Deklaracji uczestnictwa zawierającej stosowne informacje i zgody. Deklaracja
obejmuje cały cykl treningowy AKTYWNA WARSZAWA.
3. Deklaracja uczestnictwa stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.
4. Podpisując Deklarację uczestnictwa Uczestnik zaświadcza, że stan jego zdrowia umożliwia
mu udział w treningu i że nie są mu znane żadne powody o charakterze zdrowotnym
wykluczające

go

z

zajęć.

Ponadto

Uczestnik

oświadcza,

że

ma

świadomość,

iż udział w Treningu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i może wiązać się z ryzykiem wypadku,
odniesienia urazów fizycznych, a także z ryzykiem wystąpienia szkód o charakterze
majątkowym.
5. Stołeczne

Centrum

jakiegokolwiek

Sportu

ubezpieczenia,

AKTYWNA
w

tym

na

WARSZAWA
życie

i

nie

zapewnia

zdrowotnego

oraz

uczestnikowi
nie

ponosi

odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, śmierci lub szkód
osobowych, rzeczowych i majątkowych, jakie mogą wystąpić w związku z uczestnictwem
w Treningu. Organizator nie zapewnia Uczestnikom opieki medycznej.
III Zasady i organizacja Treningów w ramach cyklu AKTYWNA WARSZAWA
1. Udział w Treningach jest nieodpłatny.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu lub miejsca zbiórki Uczestników,
po uprzednim zawiadomieniu dotychczasowych i nowych Uczestników głównie za pomocą
komunikatów

w

mediach

społecznościowych,

tj.

w

szczególności

na www.facebook.com/AKTYWNAWARSZAWA/ i na profilu Organizatora na Instagramie.

3. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania podczas Treningu poleceń trenerów
prowadzących

oraz

do

poszanowania

współżycia

zasad

społecznego

w

siedzibie

Organizatora, którego rolę pełni Ośrodek Rozbrat SCS AW przy ul. Rozbrat 26 w Warszawie.
4. Podczas treningów może być sprawdzana lista obecności, jeśli będzie to miało związek
z przewidywanymi akcjami specjalnymi dla najbardziej aktywnych Uczestników cyklu.
IV Ochrona danych osobowych
1. Dane osobowe uczestników imprezy będą wykorzystywane i przetwarzane zgodnie z warunkami
określonymi w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r.,
poz. 1000 z późn. zm.) oraz na podstawie 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, zwane RODO)
[Dz. Urz. UE z dnia 5 maja 2016 r. L 119/1].
2. Administratorem danych osobowych jest Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA
ul. Rozbrat 26 00-429 Warszawa, reprezentowane przez Dyrektora.
3. W sprawie danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z Inspektorem Danych Osobowych
SCS AW Jaromirem Dylewskim pod adresem: odo@aktywnawarszawa.waw.pl.
4. Dane osobowe w zakresie podanym w Deklaracji uczestnictwa będą przetwarzane w celu:
a.

uczestnictwa w cyklu treningowym AKTYWNA WARSZAWA

b.

upublicznienia wizerunku Uczestnika na stronie www i na profilu Administratora w serwisie
Facebook i Instagram, na podstawie oddzielnie wyrażonej zgody.

5. Przetwarzanie danych, w związku z udziałem w Treningu, następuje na podstawie wyrażonej
zgody

umieszczonej

w

Deklaracji

uczestnictwa

i

jest

dobrowolne.

Wyrażenie

zgody

na upublicznienie wizerunku jest dobrowolne. Uczestnik ma prawo do:
a.

wglądu i dostępu do własnych danych osobowych;

b.

sprostowania własnych danych osobowych;

c.

żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

d.

wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna,
że przetwarzanie danych osobowych w zaproponowanej formie narusza przepisy RODO;

e.

usunięcia danych osobowych;

f.

przenoszenia danych osobowych.

7. Dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa.
8. Dane

osobowe

Uczestnika

nie

podlegają

zautomatyzowanemu

podejmowaniu

decyzji,

w tym profilowaniu.
9. W momencie upublicznienie wizerunku Uczestnika cyklu treningowego AKTYWNA WARSZAWA
w serwisie Facebook lub/i Instagram dane osobowe są przekazywane do państw trzecich,
tj. poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).Wszelkie informacje dotyczące
przetwarzania danych osobowych w wymienionych serwisach społecznościowych można znaleźć
na

stronach

dotyczących

regulaminu

https://www.facebook.com/about/privacyshield

oraz www.facebook.com/policy.php. W pozostałych przypadkach dane osobowe nie będą
przekazywane do państw trzecich.
10. Zdjęcia, nagrania filmowe, oraz wywiady z Uczestnikami mogą być wykorzystane bezpłatnie
i bezterminowo przez prasę, radio, telewizję i w innych mediach zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego
1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 1191 z późn. zm.)
w celu organizacji i promocji cyklu treningowego, na co Uczestnik wyraża zgodę wypełniając
Deklarację uczestnictwa.

