I. Organizatorzy i partnerzy
Organizator:
Stowarzyszenie Akademia Sport i Zdrowie.
Współ organizator:
Blersport, Beauty Sport Run
Partnerzy:
Urz d Miasta Łodzi, Urz d Marszał kowski Województwa Łódzkiego,
Zespół Szkół Ekonomii i Usł ug, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5
Patronat honorowy:
Prezydent Miasta Łodzi, Marszał ek Województwa Łódzkiego
II. Cel Imprezy
Celem Imprezy jest:
•

popularyzacja biegania jako najprostszej formy aktywno ci ruchowej w ród
dorosł ych i mł odzie y szkolnej,
•
upowszechnianie sportu w ró nych grupach społ ecznych, rodowiskowych i
zawodowych,
•
upowszechnianie sportu w rodzinie,
aktywacja i integracja osób niepeł nosprawnych,
•
promocja miasta i regionu ł ódzkiego.
III. Termin, miejsce i przebieg Imprezy
Termin:
Bieg gł ówny na 10 km z atestem – 18 wrze nia 2021 roku(sobota)
START – godz. 18.00
We wszystkich biegach b dzie elektroniczny pomiar czasu.
IV. Bieg gł ówny (atest PZLA) 10000 m start- godz. 18.00
W dniu biegu nie b dzie mo na zapisywa si !!!
•
Kategoria OPEN kobiet i m czyzn
•
Kategorie wiekowe kobiet i m czyzn
M/K – 16 16 – 19 lat
M/K – 20 20 – 29 lat
M/K – 30 30 – 39 lat
M/K – 40 40 – 49 lat
M/K – 50 50 – 59 lat
M/K – 60 60 – 69 lat
M/K – 70+ 70 lat i wi cej
Kategorie bran owe
Zapisuj c si mo na wybra tylko jedn kategori bran ow i ta wybrana kategoria
b dzie uwzgl dniona w wynikach! Weryfikacja przynale no ci do danej bran y b dzie
dokonywana podczas odbierania numeru startowego w biurze zawodów. Trzeba
okaza legitymacj np. nauczyciel, dziennikarz, policjant itp. lub za wiadczenie z
miejsca pracy lub okaza wydrukowane ze strony biegu i wypeł nione
o wiadczenie zawodnika. W przypadku braku mo liwo ci zweryfikowania
przynale no ci do danej bran y, zawodnik zostanie skre lony z listy wyników
danej kategorii a b dzie sklasyfikowany w kategorii OPEN i kategorii wiekowej.
Protesty przyjmujemy na pi mie do 30 min. po zako czeniu imprezy.
•
nauczyciele K i M
•
lekarze K i M
•
górnicy K i M
•
dziennikarze K i M

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

oł nierze K i M
stra acy K i M
policjanci K i M
stra miejska K i M
prawnicy K i M
bankowcy K i M
poseł /radny K i M
ksi a M
studenci K i M
sł u ba wi zienna K i M
harcerze K i M
personel medyczny(piel gniarka/piel gniarz/ratownik medyczny, pracownik
laboratorium) K i M
•
fizjoterapeuta K i M
•
weterynarz(lekarz i technik) K i M
•
licencjonowany pracownik ochrony- do weryfikacji okazanie licencji lub wpis
•
wł ókniarz/wł ókniarka K i M
•
mama K
Kategorie inne:
•
•

najlepsi zawodnicy z Łodzi K i M
najlepsze mał e stwo – o zaj tym miejscu decyduje ł czny czas mał onków, w
przypadku jednakowego czasu dwóch mał e stw o miejscu b dzie decydowa
wy sze miejsce zaj te przez pł e pi kn . W przypadku ró nych nazwisk
współ mał onków – dla uł atwienia weryfikacji – w zgł oszeniu ona podaje
obok swojego nazwiska – nazwisko m a.
•
Najlepszy zawodnik 18 letni ( ur. 2003 r.) K i M
•
najlepsi bli niacy – dwie osoby(rodze stwo urodzone tego samego dnia) bez
podział u na pł e . Do klasyfikacji b dzie brana suma dwóch czasów/wyników.
•
najlepszy zespół klubowy (3 m czyzn + 1 kobieta) – obowi zuje
jednobrzmi ca nazwa – dotyczy te skrótów i cudzysł owów!!! Liczona b dzie suma
czasów uzyskanych przez 3 pierwszych m czyzn i pierwszej kobiety danego
zespoł u.
•
najlepsza dru yna zakł adowa – obowi zuje jednobrzmi ca nazwa zakł adu
pracy np. Dru yna zakł adowa ”ATLAS”– dotyczy te skrótów i cudzysł owów!!! Do
wyniku ko cowego b d brane najlepsze wyniki 5 zawodników bez wzgl du na pł e .
Liczona b dzie suma czasów pierwszych pi ciu zawodników.
•
Najlepszy zawodnik zespoł u „Bieg Ulic Piotrkowsk Rossmann Team” kobieta i
m czyzna.
•
Klasyfikacje i miejsca na mecie b d rozstrzyga s dziowie PZLA
2. Trasa – pł aska
Trasa z atestem PZLA z oznaczeniem ka dego kilometra.

V. Warunki Uczestnictwa
1.
Uczestnikiem biegu mo e zosta ka da osoba, która uko czył a 16 rok ycia do
18 wrze nia 2021 r.
2.
Ka dy zawodnik musi zarejestrowa si do biegu drog elektroniczn na
stronie www.biegpiotrkowska.pl do dnia 13 wrze nia 2021 r.
3.
W dniu 18 wrze nia (w dniu startu) b dzie mo na tylko odebra numer
startowy/pakiet( a nie zapisywa si )

Wszelkich zmian w zapisach (podmiana nazwisk, przekazywanie pakietu) po
13 wrze nia 2021 r. organizator nie b dzie dokonywał !!!
5.
Ka dy zawodnik musi dokona wpł aty wpisowego(opł at startow ) cie k
elektroniczn ze strony biegu w zakł adce „Zapisy” do dnia 13 wrze nia 2021 r.
6.
Zawodnik który zarejestruje si do biegu i nie dokona opł aty startowej, jego
nazwisko b dzie widoczne na li cie startowej ale nie b dzie nadany mu numer
startowy, czyli nie ma gwarantowanego udział u w zawodach. Zapisany zawodnik z
gwarancj startu to ten, który zarejestrował si i dokonał opł aty startowej.
7.
Zawodnik, który si zarejestrował ale do dnia 13 wrze nia 2021 nie dokonał
opł aty startowej, b dzie musiał ponownie zarejestrowa si do biegu-osobi cie w
biurze zawodów w dniach 16 i 17 wrze nia-pod warunkiem, e nie b dzie wyczerpany
limit zgł osze i zostan wolne miejsca.
8.
Wszyscy zawodnicy musz osobi cie odebra numer startowy w dniach 16-17
wrze nia w biurze zawodów lub nie mog c odebra samemu- mog upowa ni osob
drug . Osoba upowa niona(odbieraj ca pakiet) musi okaza upowa nienie
dostarczone przez upowa niaj cego oraz pokaza do wgl du kserokopi dokumentu
to samo ci osoby, która upowa nia. Upowa nienie do wydrukowania na stronie w
zakł adce „Dokumenty do pobrania”.
9.
Ka dy uczestnik biegu musi biec z numerem startowym umieszczonym w
widocznym miejscu z przodu.
10.
Osoby peł noletnie bior udział w zawodach na wł asn odpowiedzialno , b d c
wiadomym aktualnego stanu zdrowia a osoby nieletnie musz odebra numer
startowy za zgod rodzica lub opiekuna-o wiadczenie rodzica do wydrukowania na
stronie biegu w zakł adce „Dokumenty do pobrania”
11.
Odbieraj c numer startowy zawodnicy musz okaza dokument to samo ci oraz
dokument potwierdzaj cy przynale no do danej grupy bran owej lub innej zgodnie
z regulaminem, w celu weryfikacji. Je li kto nie posiada legitymacji sł u bowej, mo e
przedstawi za wiadczenie z zakł adu pracy lub osobiste o wiadczenie. W przypadku
weryfikacji mał e stw (współ mał onków) o ró nych nazwiskach, trzeba b dzie
okaza akt mał e stwa.
12.
Obowi zuje limit czasowy w biegu gł ównym – 1h 30min. Limit czasu
obowi zuje i b dzie weryfikowany przez organizatora od 2km zgodnie z
rozkł adem czasowym: 2km – 18:00”; 3km – 27:00”; 4km – 36:00”; 5km – 45:00”;
6km – 54:00”; 7km – 1:03:00”; 8km – 1:12,00″; 9km – 1:21,00. Po upł ywie limitu
czasu zostaje przywrócony ruch uliczny na trasie i zawodnicy zobowi zani s
do zej cia z trasy! Limit b dzie liczony od startu ostatniej strefy czasowej.
13.
Zawodnicy biegn cy z dzieckiem w wózku s obowi zani do ustawienia si
na ko cu OSTATNIEJ STREFY STARTOWEJ!!! Nie wolno ustawia si w
strefach pocz tkowych tj. 40′; 45′;50′; 55′, 60′
14.
Zawodnicy s zobowi zani do biegu tylko wytyczon tras przez organizatora.
15.
Zawodnicy s zobowi zani do bezwzgl dnego podporz dkowania si w czasie
zawodów, poleceniom sł u b miejskich tj. Policji, Stra y Miejskiej, Nadzorowi Ruchu
MPK oraz sł u bom porz dkowym organizatora oraz s dziów i innych sł u b
zabezpieczaj cych tras biegu. W przypadku nieposł usze stwa i
niepodporz dkowaniu si zawodnika poleceniom sł u b miejskich, zawodnik zostanie
zdyskwalifikowany. Zawodnicy maj obowi zek zatrzyma si i przepu ci wozy
uprzywilejowane b d ce w akcji ( na sygnale).
16.
Decyzje obsł ugi medycznej dotycz ce kontynuowania biegu przez zawodnika,
któremu został a udzielona pomoc s ostateczne i niepodwa alne.
17.
Zawodnicy bior udział w biegu na wł asn odpowiedzialno .
18.
Przekazanie organizatorowi prawidł owo wypeł nionego formularza
zgł oszeniowego oraz dokonanie opł aty startowej oznacza, ze uczestnik rozwa ył i
4.

ocenił charakter, zakres i stopie ryzyka wi cego si z uczestnictwem w biegu, w
tym zagro enie wypadkami, mo liwo odniesienia obra e ciał a oraz urazów
fizycznych w tym mierci a tak e szkód o charakterze maj tkowym i dobrowolnie
zdecydował si podj to ryzyko.
19.
Ka da osoba odbieraj c numer startowy, jednocze nie potwierdza
znajomo regulaminu i podporz dkowuje si jego warunkom.
VI. Zgł oszenia
Zgł aszaj c si , zawodnik musi poda jaki wynik planuje osi gn na mecie lub
aktualny wynik osi gany na dystansie 10 km. Zawodnikom zostan
przydzielone numery startowe w ró nych kolorach i b d one oznaczał y stref
czasow na starcie w której zawodnik b dzie zobowi zany ustawi si .
Start b dzie nast pował oddzielnie dla ka dej strefy co ok. 2 minuty.
Trzeba w zwi zku z tym przestrzega polece organizatora i sł u b
porz dkowych.
Strefa I-wynik poni ej 40′
- ół ta
Strefa II- wynik 40:00”-45:00” -zielona
Strefa III-wynik 45:01”-50:00”- czerwona
Strefa IV-wynik 50:01”-55:00”- niebieska
Strefa V -wynik 55:01”-60:00” – pomara czowa
Strefa VI -wynik powy ej 60′ -szara
Zawodnicy biegn cy z wózkiem(z dzieckiem) zobowi zani s do ustawienia si
na ko cu ostatniej strefy startowej!!!!
Wyniki b d liczone wedł ug czasu brutto dla pierwszych 50 zawodnikówpozostali wedł ug czasu netto uzyskanego przez zawodnika. Czas netto, to czas
liczony od przeci cia linii startu do momentu przebiegni cia linii mety.
1.
Zgł oszenia przyjmowane s drog elektroniczn na www.biegpiotrkowska.pl do
dnia 13 wrze nia 2021 r. do godziny 22.00. W przypadku gdy limit zgł osze nie
zostanie wyczerpany, organizator mo e podj decyzj o dodatkowej
mo liwo ci zgł oszenia si do biegu ale tylko osobi cie w biurze zawodów w
dniach 16 wrze nia(czwartek) i 17 wrze nia (pi tek) 2021 r.
2.
W dniu 18 wrze nia( w dniu Biegu) w biurze zawodów – b dzie mo na tylko
odebra numer startowy (pakiet), a nie zapisywa si !!!
3.
Limit zgł osze – 4.000 osób. W przypadku wyczerpania si limitu zgł osze do
13 wrze nia 2021 r. organizator zastrzega sobie prawo do zwi kszenia limitu
zgł osze . Organizator zastrzega sobie te prawo do zmniejszenia limitu zgł osze
bez podania przyczyny.
4.
Za zgł oszonego do biegu zawodnika uwa a si tego, który zarejestrował
si , wypeł niaj c formularz zgł oszeniowy, zaakceptował go i wysł ał zgł oszenie
oraz dokonał opł aty startowej. Nie opł acenie do 13 wrze nia 2021(decyduje
data wpł ywu na konto) skutkuje trwał ym skre leniem z listy zawodników.
5.
W przypadku wprowadzonych obostrze zwi zanych z epidemi SarsCov2,
organizator zastrzega sobie prawo do wylosowania okre lonej liczby
uczestników adekwatnej do zalece epidemiologicznych. Osoby, które nie
zostan wylosowane do udział u w biegu, otrzymaj zwrot opł aty startowej lub
zostanie ta opł ata przeniesiona na kolejn edycj imprezy w 2022 roku.
6.
Opł ata startowa dokonana przez zawodnika nie podlega zwrotowi w
sytuacji gdy zawodnik zrezygnuje ze startu ! Nie mo na te przekazywa i
odsprzedawa numeru startowego innej osobie bez zgody organizatora!
VII. Opł ata startowa

1. Ka dy zawodnik, który dokonał zgł oszenia drog elektroniczn , uiszcza opł at te
drog elektroniczn !!! W „ZAPISACH” jest okienko „PŁA ” – trzeba korzysta z tej drogi
pł atno ci.
Uwaga! Osoby, które chc otrzyma faktur za opł at startow , proszone s o dokł adne
wypeł nienie pola dotycz cego danych do faktury. W przypadku niekompletnych danych,
podanych w formularzu, faktura nie zostanie wystawiona.
I -Termin – wpł ata dokonana do dnia 31 maja 2021 r.
- 60 zł
II -Termin – wpł ata dokonana w dniach 01 czerwca – 31 lipca 2021
- 80 zł
III-Termin – wpł ata dokonana w dniach 01 sierpnia – 13 wrze nia 2021
- 90 zł
IV- Wpł ata dokonana w biurze zawodów w dniach 16 i 17 wrze nia 2021 -100 zł
2. Opł at startow pobiera si za udział w biegu gł ównym na 10000 m.
3. Organizator ma prawo zwolni z opł aty startowej wybranych zawodników biegu
gł ównego.
VIII. Nagrody
1.
Szczegół y dotycz ce nagród we wszystkich kategoriach uka si w zakł adce
„Nagrody” -nie pó niej ni do dnia 31 sierpnia 2021 r.
2.
Uwaga! Do klasyfikacji zespoł owej(klubowej) b d brane pod uwag cztery
najlepsze czasy zawodników danej dru yny w tym jednej kobiety, którzy zostali
zgł oszeni pod jednobrzmi c nazw !!! Dotyczy to te skrótów i cudzysł owów. Do
klasyfikacji dru yn zakł adowych brane b d czasy 5 najlepszych zawodników(bez
wzgl du na pł e ) danego zakł adu pracy.
3.
Ka dy zawodnik biegu gł ównego otrzymuje w pakiecie: koszulk techniczn ,
numer startowy, agrafki, napoje izotoniczne, upominki i gad ety sponsorów, wynik na
telefon komórkowy(je li poda nr telefonu w formularzu zgł oszeniowym). Dla tych
zawodników, którzy uko cz bieg-pami tkowy medal.
IX. Postanowienia ko cowe
1.
Bieg odb dzie si bez wzgl du na warunki atmosferyczne.
2.
Organizator zapewnia opiek medyczn podczas zawodów na trasie i na mecie
biegu.
3.
Organizator obj ty jest ubezpieczeniem OC i NW. Organizator nie zapewnia
uczestnikom ubezpieczenia na ycie, ubezpieczenia zdrowotnego lub od
odpowiedzialno ci cywilnej z tytuł u choroby, wypadku, odniesienia obra e ,
poniesienia mierci lub strat, jakie mog wyst pi w zwi zku z uczestnictwem w Biegu
Ulic Piotrkowsk Rossmann Run. Organizator sugeruje uczestnikom wykupienie
indywidualnego ubezpieczenia NNW.
4.
Wyniki zawodów b d dost pne zaraz po biegu na www.datasport.pl i stronie
internetowej biegu.
5.
Ka dy zawodnik zobowi zany jest do noszenia numeru startowego w czasie
biegu.
6.
Obowi zuje limit czasowy w biegu gł ównym – 1h 30min.
7.
Zawodnicy s zobowi zani do biegu tylko wytyczon tras przez organizatora.
8.
Zawodnicy s zobowi zani do podporz dkowania si w czasie zawodów,
poleceniom sł u b miejskich tj. Policji, Stra y Miejskiej, Nadzorowi Ruchu MPK oraz
sł u bom porz dkowym organizatora.
9.
W przypadku pojawienia si na trasie biegu pojazdów sł u b uprzywilejowanych
b d cych w akcji( na sygnale), zawodnicy s bezwzgl dnie zobowi zani do
zatrzymania si i przepuszczenia tych pojazdów. Nie zastosowanie si do tego zapisu
skutkowa b dzie dyskwalifikacj zawodnika i poci gni ciem tego zawodnika do
odpowiedzialno ci karnej.

10.

Pomiar czasu jest elektroniczny za pomoc chipów i dokonywany b dzie w trzech
punktach na trasie – wł cznie z lini mety.
11.
Zawodnik, który skróci tras i ominie punkty pomiaru czasu nie zostanie
sklasyfikowany.
12.
Protesty przyjmowane s na pi mie do 30 minut po zako czeniu biegu w biurze.
Protesty b d rozpatrywane do trzech dni po zako czeniu imprezy. Po tym terminie
wyniki Biegu staj si wynikami oficjalnymi.
13.
Uczestnicy wyra aj zgod na wykorzystanie wizerunku i przetwarzanie danych
osobowych. Organizator ma prawo do przekazania adresów e-mail zawodników
sponsorom i partnerom biegu.
14.
Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z ka dym z uczestników
wywiadu, robienia mu zdj i filmowania na potrzeby reklamowe, promocyjne,
wykorzystania tych materiał ów w internecie lub transmisjach radiowo-telewizyjnych
oraz na inne potrzeby komercyjne.
15.
Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpł atnego wykorzystywania na cał ym
wiecie wszelkich zdj , materiał ów filmowych, wywiadów i nagra d wi kowych
przedstawiaj cych uczestników Biegu Ulic Piotrkowsk Rossmann Run. Mog one
by wykorzystane przez organizatora poprzez umieszczanie na no nikach typu: CD,
DVD, w katalogach oraz mediach, na stronach internetowych, w gazetach i na
wystawach jak równie na potrzeby promocyjno-reklamowe zwi zane z dział alno ci
prowadzon przez organizatora.
16.
Na miejsce biegu zabrania si wnoszenia przez zawodników , kibiców i osób
towarzysz cych rodków odurzaj cych, nielegalnych substancji podnosz cych
wydolno fizyczn oraz alkoholu. Uczestnikom zabrania si za ywania takich
rodków i substancji zarówno przed jak i podczas biegu pod gro b wykluczenia,
niedopuszczenia do biegu i dyskwalifikacji.
17.
Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione podczas imprezy.
18.
Na trasie podczas biegu mog znajdowa si tylko zawodnicy z numerem
startowym umieszczonym w widocznym miejscu na klatce piersiowej. Zawodnicy bez
numerów startowych oraz osoby towarzysz ce na rowerach, rolkach, deskorolkach
oraz innych urz dzeniach mechanicznych b d usuwane z trasy.
19.
Ze wzgl dów bezpiecze stwa zabrania si wnoszenia na tras , okolice startu i
mety biegu przedmiotów mog cych stanowi zagro enie dla innych zawodników lub
kibiców i osób towarzysz cych
20.
Zabrania si uczestnictwa w biegu w stroju zasł aniaj cym twarz i
uniemo liwiaj cym identyfikacj zawodnika.
21.
Organizator nie odpowiada za odwoł anie imprezy z przyczyn niezale nych od
Organizatora-na przykł ad w wypadku kataklizmu, ał oby narodowej, odgórnego
odwoł ania imprez plenerowych i masowych przez wł adze pa stwowe, wł adze
miasta lub wł adze województwa, zwi zanego z zagro eniem zdrowia i ycia
zawodników. W tym wypadku organizator w ci gu tygodnia poda nowy termin
imprezy, jednak jest zwolniony ze zwrotu opł aty startowej wniesionej przez
zawodników, uczestników biegu.
22.
W przypadku odwoł ania imprezy ze wzgl du na przedł u aj c si sytuacj
epidemiczn w kraju i ze wzgl du na zagro enie dalszego rozprzestrzeniania si
koronawirusa Sars CoV - 2 i w zwi zku z tym gdy rz d polski lub wł adze miasta
Łodzi wydadz zakaz organizacji imprez rekreacyjno – sportowych, organizator
automatycznie przeniesienie opł aty startowe zawodników na kolejn edycj biegu w
2022 r. Osoby, które nie b d mogł y lub nie b d chciał y wystartowa w nowym
podanym przez organizatora terminie, b d mogł y pisemnie zwróci si o zwrot
opł aty startowej, kieruj c pro b na adres e-mail: stowarzyszenieasiz@gmail.com w
ci gu 14 dni od daty ogł oszenia odwoł ania biegu. O ewentualnym nowym terminie

imprezy organizator poinformuje w wydanym komunikacie na stronie www Biegu oraz
na oficjalnym FB imprezy. Po upł ywie 14 dni, pro by o zwrot opł aty startowej nie
b d przyjmowane.
23.
24.

Udział w biegu zawodnika oznacza akceptacj regulaminu.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie i jego interpretacji.

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO
Uczestnik Biegu Ulicą Piotrkowską Rossmann Run wyraża zgodę na przetwarzanie swoich
danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do uczestnictwa w wydarzeniu oraz na
wykorzystanie wizerunku w celu promocji i upowszechniania sportu i kultury fizycznej, w tym
publikacji wyników, zdjęć i sprawozdań z zawodów w prasie, na stronach internetowych i w
informatorach branżowych oraz w celu otrzymywania newslettera z informacjami
marketingowymi, dotyczącymi kolejnych edycji biegu organizowanych przez Stowarzyszenie
Akademia Sport i Zdrowie Łódź ul.11-go listopada 19/41, 91-370.
Dane osobowe zawodników przetwarzane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami,
w szczególności 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 (zwanym dalej RODO). Informujemy, że Państwa
zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail
na adres podany w rejestracji on-line spod adresu, którego zgoda dotyczy.

1. Administratorem przekazanych danych osobowych jest stowarzyszenie Akademia Sport i
Zdrowie z siedzibą w Łodzi przy ul. 11-go listopada 19/41, 91-370 Łódź.
2. Państwa dane osobowe niezbędne są do:
a. świadczeń usług drogą elektroniczną:
b. wykonania umowy – czyli Państwa udziału w biegu:
uczestnictwa na które zgłaszacie się Państwo przez stronę www.biegpiotrkowska.pl
c. publikowania ogólnodostępnych list startowych oraz wyników
d. dostarczania usług płatniczych
e. przesyłania informacji organizacyjnych (email / SMS) przez stronę
www.biegpiotrkowska.pl
f. obsługi zgłoszeń i korespondencji które do nas Państwo kierujecie
kontaktu z Państwem
g. celów podatkowych i rachunkowych
h. prowadzenia marketingu bezpośredniego produktów i usług
obsługi zgłoszeń i korespondencji które do nas Państwo kierujecie
przeciwdziałania oszustwom i nadużyciom

3. Podanie danych osobowych jest niezbędne zarówno do udziału w biegu jak i prowadzenia
konta na stronie biegpiotrkowska.pl. Niepodanie danych osobowych uniemożliwia zawarcie
umowy i udział w biegu.

4. Państwa dane będą przetwarzane w okresie korzystania ze strony
www.biegpiotrkowska.pl oraz udziału w biegu na który zapiszecie się Państwa za
pośrednictwem strony www.biegpiotrkowska.pl. Po zakończeniu tego okresu, Państwa
dane będą nadal przechowywane w celach wynikających z przepisów prawa (szczególnie
podatkowych i rachunkowych) a także przeciwdziałania oszustwom i nadużyciom oraz
dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z zawartej umowy. Część Państwa
danych (szczególnie te, które znajdują się w wynikach biegu) mogą być przetwarzane także
po tym termie w celach statystycznych i archiwalnych.
5. Państwa dane osobowe będą ujawniane pracownikom, współpracownikom oraz
podwykonawcom administratora w zakresie niezbędnym dla realizacji wcześniej
wymienionych celów przetwarzania danych osobowych. Listy startowe i wyniki, zawierające
podstawowe dane osobowe, będą ogólnodostępne, w tym będą publikowane na stronie
internetowej biegu.
6. W każdej chwili przysługuje Państwo prawo do: dostępu do Państwa danych osobowych,
ich sprostowania, ich usunięcia oraz ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto posiadacie
Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz do ich przenoszenia.
7. Ewentualne skargi możecie Państwo wnieść do organu nadzorczego, którym jest Prezes
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

