
Regulamin Aplikacji 
rejestratorujących treningi 
GPS oraz wydarzenia 
sportowe online - zawody 
wirtualne (Rejestrator GPS, 
PZU Cracovia Marathon, 
aplikacja Bieg Piastów) 
1. Cel 
Aplikacje stanowią narzędzie informatyczne przeznaczone dla telefonów 
komórkowych z systemami Android i IOS, służące do rejestracji 
indywidualnych treningów sportowych i uczestnictwa w indywidualnych 
zawodach sportowych online (wirtualnych) za pomocą czujników położenia 
GPS.


Niniejszy regulamin reguluje sposób korzystania z aplikacji przez 
użytkownika.


2. Pojęcia 
Organizator – osoba lub instytucja która jest właścicielem, twórcą 
wydarzenia lub osobą upoważnioną przez właściciela, organizatora do 
zbierania zgłoszeń do wydarzenia w jego imieniu. 
Uczestnik – osoba która dobrowolnie wyraziła chęć uczestniczenia w 
wydarzeniu stworzonym przez Organizatora jak i do korzystania z aplikacji w 
celu rejestracji swoich treningów. 
Wydarzenie – to zbiór danych tworzony na potrzeby organizacji, przez 
Organizatora na podstawie regulaminu wydarzenia. Dane te to w 
szczególności dane osobowe zawodnika, ale także dodatkowe informacje 
takie jak na przykład klasyfikacje. 



Aplikacja mobilna – program dostępny w sklepach Google Play i AppStore 
do zainstalowania i użytkowania na telefonach komórkowych.


Portal Datasport - to zbiór danych osobowych uczestników który zbierany 
jest przez Datasport i których administratorem jest Datasport Marek Zieliński 
ul. Okrężna 22, 58-310 Szczawno Zdrój NIP: 886-002-17-67, REGON: 
890214832 wpisany do Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności 
Gospodarczej który prowadzony jest przez Ministra Inwestycji i Rozwoju. 

3. Usługi 
Datasport chcąc udostępnić Organizatorom, a także uczestnikom wydarzeń 
łatwy i bezpieczny sposób na przeprowadzenie procesu rejestracji i 
rejestracji wydarzeń online jak i treningów uczestników oferuje następujące 
usługi: 
Konto Organizatora – każda osoba która chce utworzyć wydarzenie w 
serwisie Datasport musi założyć Konto Organizatora. W ramach jednego 
konta można utworzyć nieskończenie wiele wydarzeń. Osoba dodająca 
wydarzenie oświadcza, że jest Administratorem Danych Osobowych 
wydarzenia i zbiera dane osobowe Uczestników na podstawie własnego 
regulaminu który jest zgodny z obowiązującymi przepisami prawa. 
Zakładając konto Organizator powierza przetwarzanie danych osobowych 
zbieranych w ramach swoich wydarzeń firmie Datasport ul. Okrężna 22 
58-310 Szczawno Zdrój. Za posiadanie konta i tworzenie wydarzeń nie jest 
pobierana opłata. Jednakże w przypadku pobierania za pomocą serwisu 
opłat startowych możliwe jest pobieranie opłat prowizyjnych za ich 
księgowanie. 
Konto Uczestnika – konto w Portalu Zapisów Datasport które zakłada 
Uczestnik wydarzeń lub jego opiekun prawny, które zawierają dane osobowe 
uczestnika, wyniki i spis imprez na które zawodnik jest zarejestrowany. 
Administratorem Danych Osobowych kont w systemie jest Datasport, ul. 
Okrężna 22 58-310 Szczawno Zdrój. Za pomocą tych kont zawodnicy 
dokonują rejestracji na wybrane przez siebie wydarzenie, akceptują 
regulamin wydarzenia i tym samym zobowiązują Datasport do przekazania 
swoich danych osobowych Organizatorowi. Posiadanie konta jest darmowe 
a dane które Uczestnik podaje podczas rejestracji nie są przez Datasport 
wykorzystywane w celach marketingowych. Uczestnik w każdej chwili może 
zastrzec swoje konto, aby zbierane przez niego wyniki i zapisy do wydarzeń 
nie były publicznie dostępne. 
Zapisy na wydarzenie – utworzone przez Organizatora i udostępnione przez 
niego zapisy elektroniczne podczas których zbiera on dane uczestników 
którzy wyrażą na to dobrowolną zgodę. Administratorem Danych 
Osobowych uczestników wydarzenia jest Organizator. Podczas rejestracji 
Organizator może zbierać zgody na przetwarzanie danych osobowych w 



celach marketingowych organizatora. Datasport nie bierze 
odpowiedzialności za wykorzystanie danych osobowych zbieranych przez 
Organizatora Wydarzenia. 
Aplikacja Rejestrator GPS – aplikacja na telefony komórkowe pozwalająca 
na rejestrowanie swoich aktywności fizycznych, przeglądanie ich i 
publikowanie w mediach społecznościowych. Aplikacja umożliwia także 
łatwą rejestrację wyniku osobom biorącym udział w wirtualnych 
wydarzeniach udostępnionych w sewisie. Aplikacja jest bezpłatna i za jej 
używanie nie są pobierane żadne opłaty. Użytkownik pobierając i używając 
aplikację wyraża zgodę na przesyłanie swojej lokalizacji na żywo do serwisu 
Datasport. 
Usługa Anonimizacji Danych – w przypadku wyboru przez uczestnika 
Zgłoszenia Anonimowego jego imię i nazwisko zostanie ukryte we 
wszystkich serwisach Datasport. Kompletne dane uczestnika zostaną 
przekazane Organizatorowi i będą przez niego przetwarzane zgodnie z 
uzyskanymi zgodami od Uczestnika. 

4. Zasady korzystania z Aplikacji 
mobilnej rejestratora GPS 

Konto uczestnika aplikacji może utworzyć każdy powyżej 16 roku życia lub 
opiekun prawny osoby młodszej. Dane osobowe podawane w ramach konta 
Uczestnika wymagane są do prawidłowego przeprowadzenia procesu 
rejestracji na wydarzenie więc muszą być poprawne i prawdziwe. Konta 
uczestnika nie wolno udostępniać osobom trzecim. Uczestnik 
wyraża zgodę na przekazywanie swoich danych osobowych Organizatorowi 
Wydarzenia na które się rejestruje. Po zalogowaniu się do aplikacji 
użytkownik może korzystać z wszelkich jej funkcji w celu zarejestrowania 
swoich aktywności sportowych w zakresie dyscypliny, czasu, dystansu, 
zdjęć wykonanych podczas aktywności i komentarza sporządzanego po 
aktywności. Wszystkie dane o treningach na podstawie zgody użytkownika 
podczas zakładania konta udostępniane są publicznie chyba że wskazana 
zostanie anonimizacja w profilu użytkownika - wtedy dane aktywności 
prezentowane będą całkowicie anonimowo.


JAK PODŁĄCZYĆ ZEGARKI SPORTOWE


Jeżeli biegamy z zegarkiem Garmina, Polara i Suunto to możemy podłączyć go do 
automatycznego przesyłania treningów do aplikacji  (tak jak do STRAVY).



1. Aby podłączyć zegarek w aplikacji GPS klikamy na pierwszym ekranie kółko 
z wykrzyknikiem w prawym górnym rogu. Następnie klikamy Podłączanie 
zegarków i aplikacji, następnie wyieramy rodzaj zegarka i klikamy połącz. Tam 
będziemy proszeni o zalogowanie się danymi logowania portalu Garmin, 
Polar, Sunnto w zależności jaki zegarek podłączamy. Od momentu 
zalogowania do momentu rozłaczenia zegarek będzie przekazywał treningi 
bezpośrednio do aplikacji. Podłączyć zegarek do aplikacji możemy także ze 
strony datasport.pl po zalogowaniu w ocji zielonej Treningi i aktywności.

2. Możemy biegać jednocześnie z aplikacją i zegarkiem (ja tak robię - tel dla 
zdjęć i bezpieczeństwa i komunikatów, zegarek dla dokładności GPS i 
zabezpieczenia pomiarów). Jeżeli trening zapisany aplikacją i zegarkiem 
został rozpoczęty i zakończony w podobnym czasie (tolerancja 5 minut) to 
trening przejmie dystans, czas i track z zegarka, a zdjęcia i komentarz z 
telefonu. W rankingach te dwa treningi z zegarka i z telefonu liczone będą 
tylko raz.

3. Możemy biegać wyłącznie z zegarkiem - wtedy po zakończeniu i 
synchronizacji zegarka trening trafi do aplikacji. W aplikacji możemy wejść w 
Wyniki, Treningi w Więcej i w Edycję i tam możemy zmienić rodzaj dyscypliny, 
dodać komentarz, dodać zdjęcia, dopiąć trening do zawodów. Biegając z 
samym zegarkiem nie usłyszymy jednak komunikatów głosowych ale to już 
indywidualne preferencje.

4. Każdy trening czy to zapisany zegarkiem czy zapisany telefonem można 
w telefonie edytować: Wyniki, Treningi, Więcej, Edycja - i tu można: zmienić 
rodzaj dyscypliny, zmienić lub dodać komentarz, usunąć lub dodać zdjęcia do 
treningu, dopiąć trening jako wynik zawodów wirtualnych. Dodatkowo, jedynie 
w dniu treningu można  usunać trening z wyników zawodów wirtualnych jeżeli 
omyłkowo zaliczyliśmy go do zawodów.

5. Ochrona danych osobowych 
Gromadzimy i wykorzystujemy dane osobowe użytkowników w celu 
świadczenia im usług opisanych powyżej.


Dane osobowe przetwarzane będą od momentu udzielenia zgody i 
zarejestrowania się użytkownika do momentu wycofania jego zgody. 
Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe:


• prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do 
uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz 
informacji dotyczących takiego przetwarzania


• prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez 
Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne


• prawo żądania od Administratora usunięcia danych

• prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych




• prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania 
dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania 
ich innemu administratorowi;


• prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na 
podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec 
przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego


• prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu 
nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, 
właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, 
której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego 
naruszenia RODO*


• prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na 
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 
zgody przed jej cofnięciem)


• prawo do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony Administratora, 
wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania decyzji opartej 
na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych.


Prawa wymienione powyżej można zrealizować m.in. poprzez kontakt 
Datasport. Wszystkie dane osobowe przechowywane są i przetwarzane w 
krajach członkowskich UE

* - 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)


6. Postanowienia końcowe 
Niniejszy regulamin stanowi treść porozumienia między Datasport a 
użytkownikami aplikacji mobilnych oraz portalu Datasport



