
REGULAMIN 

OTWARTE MISTRZOSTWA CHORZOWA  

W DARCIE  
 

 

Organizator:  

Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu w Chorzowie 

Cel:   

 Popularyzacja darta, jako dyscypliny sportowo-rekreacyjnej 

 Zachęcenie do aktywnego wypoczynku 

Miejsce i termin:  

 Chorzów – hala sportowa przy ul. Dąbrowskiego 113 

 27 czerwca 2020  

Uczestnictwo: 

 w zawodach mogą brać udział osoby powyżej 18 roku  

 Turniej rozegrany zostanie w kategorii Kobiet i Mężczyzn 

 zgłoszenia indywidualne przyjmowane będą pod adresem http://moris.chorzow.pl/dart2020/ do 

dn. 24 czerwca 2020 

 obowiązuje limit uczestników: max. 54 osoby 

 wpisowe 20 zł/osoba 

System rozgrywek: 

 Mistrzostwa rozegrane zostaną na tablicach sizalowych  

 Zasady gry 501 DO    

 System rozgrywek ustala organizator – w zależności od ilości zgłoszeń    

Nagrody  

Nagrody dla najlepszych trzech miejsc w każdej kategorii 

Postanowienia końcowe:  

 Zgłoszenie do zawodów jest równoznaczne z zapoznaniem się ze sposobem przetwarzania 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) –  pełna 

informacja o sposobie przetwarzania danych osobowych przez organizatora znajduje się w załączniku 

nr 1 do niniejszego regulaminu. 

 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 w dniu i na miejscu stwierdzi brak 

możliwości rozegrania turnieju.  

 Zgłoszenie do turnieju jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

http://moris.chorzow.pl/dart2020/


 

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 wydarzenia jest Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu w 

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

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych możliwy jest pod adresem administratora, tel. 32 241 

70 50 lub adresem e-mail: iodo@moris.chorzow.pl  

3. Dane osobowe uczestników (imię i nazwisko, e-mail, nr telefonu, data urodzenia, adres) będą przetwarzane 

przez okres 5 lat w celach i zakresie niezbędnym do organizacji, przeprowadzenia i promocji wydarzenia, 

wyłonienia zwycięzców, odbioru nagród oraz do czasu wygaśnięcia terminu ewentualnych roszczeń.  

4. Odbiorcami danych osobowych mogą być: kancelaria prawna zapewniająca obsługę prawną MORIS, 

Urząd Miasta Chorzów, podmioty i osoby upoważnione na podstawie przepisów prawa, 

- W związku z płatnością dokonywana za pośrednictwem Serwisu Dotpay informujemy, że Dotpay staje 

się administratorem danych osobowych uczestników lub opiekunów prawnych osób niepełnoletnich 

przekazanych przez MORiS bądź podanych bezpośrednio przez nich. Jest to co najmniej adres email, 

jednakże w niektórych przypadkach może to być także imię, nazwisko oraz adres. Kontakt z Dotpay, w 

kwestiach związanych z przetwarzaniem tych danych możliwy jest pod +48 12 688 26 00 oraz 

bok@dotpay.pl.  

5. Podstawę przetwarzania Pani/Pani danych osobowych stanowi:  

 art. 6 ust. 1 lit e) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w 

interesie publicznym) – organizacja zawodów,  

 art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego 

na administratorze w związku z art. 106b i 106e ustawy z 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług 

– w zakresie wystawienia faktury, 

 art. 81 ust. 2 pkt 2 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych w zakresie rozpowszechniania 

wizerunku.  

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

międzynarodowej za wyjątkiem wizerunku, który może zostać upubliczniony na portalach 

społecznościowych w tym Facebook/Instagram. (Spółka Facebook INC, California, USA przystąpiła do 

programu Tarcza Prywatności UE-USA i posiada certyfikat zgodności z RODO). Dane osobowe nie będą 

podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

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

usunięcia danych, d) ograniczenia przetwarzania danych, e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. 

Realizacja uprawnień, o których mowa powyżej może odbywać się poprzez pisemne wskazanie swoich 

żądań przesłane lub w inny sposób przekazane Administratorowi,  

8. Uczestnikom wydarzenia przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych na przetwarzanie ich danych przez Administratora.  

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

obejmuje także:  

 przechowywanie przez administratora oświadczenia o braku jakichkolwiek przeciwskazań do udziału 

w wydarzeniu,  

 publikację imienia i nazwiska uczestnika – w każdy sposób, w jaki publikowane lub rozpowszechniane 

będzie wydarzenie.  

 publikację imienia i nazwiska uczestnika, na liście startowej wydarzenia oraz w wynikach zawodów 

publikowanych w Internecie i w miejscu organizacji wydarzenia.  

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

informacje o imprezie oraz w ramach upowszechniania informacji o działalności organizatora.  

 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w wydarzeniu. 

Zgłoszenia jest jednoznaczne z akceptacją zasad zawartych w Regulaminie imprezy oraz zapoznaniem się z 

informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych. W przypadku osoby niepełnoletniej zgłoszenia musi 

dokonać osoba sprawująca władzę rodzicielską lub opiekun prawny. 

 

mailto:iodo@moris.chorzow.pl

