
REGULAMIN 

SPORTOWE ŚNIADANIE NA TRAWIE 
 

 
 

Organizator:  

Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu w Chorzowie 

Cel:   

 zachęcenie do aktywnego wypoczynku 

 popularyzacja różnych form zabaw na trawie 

 promocja zdrowego stylu życia 

 integracja rodzin 

Miejsce:  

Chorzów – Stadion Miejski ul. Cicha 6 

Termin:  

24 lipca 2021 godz.11.00 

Uczestnictwo: 

 impreza ma charakter otwarty 

 zgłoszenia indywidualne przyjmowane będą jedynie internetowo pod adresem 

https://moris.chorzow.pl/zgloszenia/sniadanie/ 

 wpisowe 5 zł  

 uczestnicy turnieju zobligowani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa, które obowiązują na 

obiekcie, w związku z pandemią SARS-CoV-2, tj. 

o obowiązkowa dezynfekcja rąk przy wejściu na obiekt i podczas opuszczania obiektu 

o zachowanie dystansu społecznego 

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. 

 Za rzeczy pozostawione na obiekcie sportowym. 

 Organizator zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie. 

 Wydarzenie zostanie odwołane w przypadku, kiedy Organizator w dniu i na miejscu stwierdzi brak 

możliwości jego organizacji  

 Zgłoszenie do wydarzenia jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

https://moris.chorzow.pl/zgloszenia/sniadanie/


 

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) oraz opiekunów prawnych osób 

niepełnoletnich (imię i nazwisko, e-mail, nr telefonu, 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 numerem telefonu +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. 6 ust. 1 lit. a) RODO (osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w 

jednym lub większej liczbie określonych celów) – zgoda na przesyłanie informacji marketingowych dotyczących 

wydarzeń organizowanych przez MORiS. 

 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, f) cofnięcia 

zgody wyrażonej na przetwarzanie danych zebranych w związku z przesyłaniem informacji marketingowych w dowolnym 

momencie, co nie pozbawi Pani/Pana możliwości udziału w wydarzeniu. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z 

prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.  

8. Realizacja uprawnień, o których mowa powyżej może odbywać się poprzez pisemne wskazanie swoich żądań przesłane 

lub w inny sposób przekazane Administratorowi,  

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

Osobowych na przetwarzanie ich danych przez Administratora.  

10. 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 przeciwwskazań 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. 

 Wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji marketingowych jest dobrowolne, a jej nie wyrażanie w żaden 

sposób nie wpływa na możliwość wzięcia udziału 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


 
INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH   

dla uczestników imprez i zawodów MORiS  

w związku z pandemią COVID-19   

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 jest Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu w Chorzowie,  

ul. Dąbrowskiego 113, 41-500 Chorzów. 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych możliwy jest pod wyżej wymienionym adresem 

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

3. Dane osobowe w postaci imienia i nazwiska, nr telefonu oraz informacji na temat zdrowia Klientów 

mogą być przetwarzane przez okres do 30 dni chyba, że inny okres przetwarzania będzie wskazany 

przepisami prawa, w celu i zakresie niezbędnym do zapewnienia bezpieczeństwa sanitarnego w 

dziedzinie zdrowia publicznego w czasie trwania pandemii COVID-19.  

4. Odbiorcą danych osobowych są podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa  

np. GIS, Sanepid.  

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

międzynarodowej. Dane osobowe Klientów nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu 

decyzji, w tym profilowaniu. 

6. Podstawę przetwarzania Pani/Pani danych osobowych stanowi art. 9 ust. 2 lit i) RODO – 

przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia 

publicznego. Przetwarzanie odbywa się w celu wykonania „Wytycznych dla siłowni, klubów fitness i 

obiektów wspinaczkowych” oraz „Wytycznych dla obiektów wielofunkcyjnych” wydanych przez 

Ministerstwo Rozwoju,  „Wytycznych dla funkcjonowania basenów w trakcie epidemii SARS-CoV-

2 w Polsce” wydanych przez Ministerstwo Rozwoju i Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 

1.06.2020r. w związku z ustawą z 2.03.2020 o szczególnych rozwiązaniach związanych z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID 19, innych chorób zakaźnych oraz 

wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. 

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

d) ograniczenia przetwarzania danych, e) przenoszenia danych,  

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

swoich żądań przesłanych na adres Administratora. 

9. Klientom przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych na przetwarzanie ich danych przez Administratora.  

10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak w przypadku ich niepodania nie będzie 

możliwości wzięcia udziału w turnieju, imprezie organizowanej przez MORiS Chorzów. 
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