
  

REGULAMIN 

TURNIEJU O ZŁOTĄ RAKIETĘ 
 

 

Organizatorzy: 

 Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu w Chorzowie 

 OSiR Skałka Świętochłowice 

Cel:  

 popularyzacja squasha oraz padla 

 zachęcenie do aktywnego wypoczynku 

 integracja środowiska miłośników sportów rakietowych 

Miejsce:  

 Świętochłowice – korty do squasha Aleja Parkowa 

 Chorzów – kort do padla ul. Katowicka  

Termin:  

 Squash – 23 czerwca 2018  

 Padel – 23 czerwca 2018  

Uczestnictwo: 

 w Turnieju mogą brać udział zawodnicy bez względu na wiek i płeć, 

 obowiązuje limit zespołów: max. 12, 

 zgłoszenia par deblowych przyjmowane będą pod adresem http://moris.chorzow.pl/zgloszenia/turniej/  

do dn. 20 czerwca 2018, 

 wpisowe 10 zł za zespół należy wpłacić w terminie 7 dni od momentu zgłoszenia na konto MORiS 

Chorzów ING BANK ŚLĄSKI 15 1050 1214 1000 0023 5305 7751 

System rozgrywek: 

System rozgrywek ustala organizator – w zależności od ilości zgłoszeń 

Nagrody: 

Nagrody oraz dyplomy dla pierwszych trzech miejsc. 

Postanowienia końcowe: 

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem 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) z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

(Dz. Urz. UE. L Nr 119) – załącznik nr 1 do regulaminu. 

 Przed rozpoczęciem turniejem uczestnik lub opiekun w imieniu uczestnika powinien przedstawić 

aktualne oświadczenie o stanie zdrowia, zezwalające na uczestnictwo w turnieju. 

 Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ubezpieczeń zdrowotnych i następstw 

nieszczęśliwych wypadków a także za rzeczy pozostawione na obiekcie sportowym. 

 Organizator zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie. 

 Zawody zostaną odwołane w przypadku, kiedy Organizator oraz Sędzia Główny w dniu i na miejscu 

stwierdza brak możliwości rozegrania turnieju.  

 Zgłoszenie do turnieju jest równoznaczne z akceptacją regulaminu. 

http://moris.chorzow.pl/zgloszenia/turniej/


Załącznik nr 1 do Regulaminu 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO (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) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119), informujemy, że: 

1. Administratorem danych osobowych uczestników Turnieju jest Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu w 

Chorzowie, ul. Dąbrowskiego 113, 41-500 Chorzów. 

2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Anna Zadora – Świderek, z którą kontakt możliwy jest pod 

adresem e-mail: iodo@moris.chorzow.pl. 

3. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane przez okres 5 lat w celach i zakresie niezbędnym dla 

organizacji, przeprowadzenia i promocji Turnieju, wyłonienia zwycięzców i odbioru nagród. 

4. Dane osobowe uczestników Turnieju będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w 

rozporządzeniu 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, (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88, RODO), 

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.1997, nr 133, poz.883 z późn. zm., 

UODO), polskimi przepisami przyjętymi w celu umożliwienia stosowania RODO, innymi obowiązującymi 

przepisami prawa oraz niniejszym Regulaminem. 

5. Administrator danych osobowych nie przekazuje danych do państwa trzeciego/organizacji 

międzynarodowej. Dane osobowe uczestników nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w 

tym profilowaniu. 

6. Podstawę przetwarzania Pani/Pani danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1 pkt 3 UODO oraz art. 6 ust. 1 

lit b) RODO – realizacja umowy (akceptacja Regulaminu i zgłoszenie udziału w Turnieju stanowi zawarcie 

umowy) oraz art. 23 ust. 1 pkt 1 UODO i art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – dobrowolna, jednoznaczna, świadoma 

i konkretna zgoda osoby, której dane dotyczą. 

7. Uczestnikom przysługują prawa do: a) dostępu do danych, b) sprostowania danych, c) usunięcia danych, d) 

ograniczenia przetwarzania danych, e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, f) przenoszenia danych, 

g) cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, co uniemożliwi jednak 

udział w Turnieju. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano 

na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

8. Uczestnikom przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych 

Osobowych (a od 25 maja 2018 r. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) na przetwarzanie ich 

danych przez Administratora. Realizacja uprawnień, o których mowa powyżej może odbywać się poprzez 

pisemne wskazanie swoich żądań przesłane na adres Administratora. 

9. Przetwarzanie danych, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu w związku z udziałem 

w Turnieju obejmuje także: 

 przechowywanie przez administratora oświadczenia o braku przeciwskazań zdrowotnych do udziału w 

Turnieju, 

 publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, 

w której zamieszkuje – w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt.  

 publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z jego datą urodzenia, nazwą klubu lub miejscowości, w 

której zamieszkuje, na liście startowej Turnieju oraz w wynikach zawodów publikowanych w Internecie 

i w miejscu rozgrywania Turnieju.  

 publikację wizerunku uczestników w każdy sposób, w jaki publikowane lub rozpowszechniane będą 

informacje o imprezie oraz w celach marketingowych organizatora, a także reklamodawców i 

partnerów.  

 

Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich 

niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w Turnieju. Dokonanie zgłoszenia 

jest jednoznaczne z akceptacją zasad zawartych w Regulaminie imprezy oraz udzieleniem zgody na 

przetwarzanie danych osobowych. W przypadku osoby niepełnoletniej zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych musi wyrazić osoba sprawująca władzę rodzicielską lub opiekun prawny. 
 

mailto:iodo@moris.chorzow.pl

