
REGULAMIN BIEGU MŁODZIEŻOWEGO

I. ORGANIZATORZY:
Miasto Cieszyn
Město Český Těšín
Správa účelových zařízení
Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Cieszynie
Agencja Sportu i Reklamy Andrzej Filipiak

II. TERMIN:
26 kwietnia 2020 roku godz. 10:00.

III.TRASA:
Pętla ulicami Cieszyna i Czeskiego Cieszyna przez mosty graniczne – dystans  ok. 2 km.
Start – al. Jana Łyska w Cieszynie na wysokości Mostu Sportowego. Meta – al. Jana Łyska 21
w Cieszynie na bieżni Stadionu Miejskiego.

IV. UCZESTNICTWO:
1. W biegu mogą startować zawodnicy urodzeni w latach 2001 i młodsi, którzy przy odbiorze
pakietu  startowego  dostarczą  podpisaną  zgodę  na  udział  w  biegu  przez  przedstawiciela
ustawowego – rodzica/opiekuna nieletniego (zał.1).
2. Zgłoszenie udziału zawodnika w biegu jest równoznaczne z: 

a) akceptacją niniejszego regulaminu,
b) potwierdzeniem braku jakichkolwiek przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w biegu, 
c) potwierdzeniem zapoznania się z klauzulą informacyjną, dotyczącą przetwarzania danych
osobowych, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu, 
d) wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych, 
e) wyrażeniem zgody na nieodpłatne utrwalenie oraz wykorzystanie wizerunku. 

3. Organizatorzy nie przewidują startu zawodników niepełnosprawnych na wózkach. 
4. Wszyscy uczestnicy imprezy sportowej zobowiązani są do stosowania się do zaleceń osób
odpowiedzialnych  za  bezpieczeństwo,  służb  porządkowych  oraz  obsługi  z  ramienia
Organizatorów. 
5.  Pełnoletni  uczestnicy ponoszą  pełną  odpowiedzialność  za  własne  działania  i  zachowanie
a w przypadku osób niepełnoletnich odpowiedzialność przedstawiciele ustawowi.

V. ZGŁOSZENIA:
 1. Zgłoszenia drużyn szkolnych lub klubowych:  

a) rejestracji  do  udziału  w  biegu  można  dokonać  wyłącznie  drogą  elektroniczną  poprzez
stronę datasport.pl oraz fortuna.bieguliczny.pl (zgłoszenia grup i dzieci) do dnia  6 kwietnia
2020 roku,
b) pakiety startowe przedstawiciele ustawowi/nauczyciele z Polski muszą odebrać w dniach
16 – 17 kwietnia 2020 roku w godz. 09:00 – 14:00 w biurze mieszczącym się przy al. Jana
Łyska  21  w  Cieszynie  (nierozdysponowane  pakiety  startowe  należy  zwrócić  do  dnia



24 kwietnia 2020 roku do godz. 15:30 do biura mieszczącego się przy al. Jana Łyska 21
w Cieszynie. 
c) pakiety startowe przedstawiciele ustawowi/nauczyciele z Czech muszą odebrać w dniach
16 – 17 kwietnia 2020 roku w godz. 09:00 – 14:00  w biurze mieszczącym się na terenie
sztucznego lodowiska przy ul. Svojsíkovej 833 w Czeskim Cieszynie (nierozdysponowane
pakiety startowe należy zwrócić do dnia  23 kwietnia 2020 roku do godz. 14:00 do biura
mieszczącego  się  na  terenie  sztucznego  lodowiska  przy  ul.  Svojsíkovej  833  w  Czeskim
Cieszynie).

2. Zgłoszenia indywidualne:  
a) rejestracji  do  udziału  w  biegu  można  dokonać  wyłącznie  drogą  elektroniczną  poprzez
stronę datasport.pl lub fortuna.bieguliczny.pl do dnia 6 kwietnia 2020 roku,
b) pakiet startowy można odebrać w dniach  16 – 17 kwietnia 2020 roku w godz. 09:00 –
14:00  w biurze  mieszczącym się  przy  al.  Jana  Łyska  21  w Cieszynie  lub  w dniu  biegu
w biurze  zawodów  mieszczącym  się  na  Kąpielisku  Miejskim  przy  al.  Jana  Łyska  23
w Cieszynie w godz. 07:30 – 09:30. 

VI. HARMONOGRAM STARTÓW:
10:00 – dziewczęta 2007 i młodsze
10:20 – chłopcy 2007 i młodsi
10:40 – młodziczki 2005 – 2006 i juniorki 2001 – 2004
11:00 – młodzicy 2005 – 2006 i juniorzy 2001 – 2004

VII. OPŁATY:
1. Brak opłaty startowej.
2. Koszty organizacji biegu ponoszą Organizatorzy.

VIII. POMIAR CZASU:
1. System firmy Datasport z wykorzystaniem chipów elektronicznych wbudowanych w numer
startowy i zabezpieczonych pianką. 
2. Numer z chipem jest gotowy do użycia i powinien być prawidłowo zamocowany czterema
agrafkami z przodu koszulki.
3. Brak numeru u zawodnika podczas zawodów będzie skutkował jego dyskwalifikacją. 
4. Numer z  chipem jest  własnością  zawodnika  i  będzie wydawany w biurze  zawodów przy
odbiorze pakietu startowego. 

IX. BIURO ZAWODÓW:
1. Miejsce: Kąpielisko Miejskie przy al. Jana Łyska 23 w Cieszynie.
2. Termin i godziny otwarcia: niedziela 26 kwietnia 2020 roku w godz. 07:30 – 09:30.

X. DEPOZYT:
1. Miejsce: Kąpielisko Miejskie przy al. Jana Łyska 23 w Cieszynie.
2. Termin i godziny otwarcia: niedziela 26 kwietnia 2020 roku w godz. 07:30 – 12:00.

     XI.   KLASYFIKACJE:
1. Kategorie wiekowe:

a) dziewczęta 2007 i młodsze,
b) chłopcy 2007 i młodsi,
c) młodziczki 2005 – 2006,
d) młodzicy 2005 – 2006,
e) juniorki 2001 – 2004,
f) juniorzy 2001 – 2004.

http://www.fortuna.bieguliczny.pl/


2. Szkół (współczynnik ilości dzieci startujących w biegu z danej szkoły do łącznej ilości 
uczniów w danej szkole):

a) „Najbardziej Rozbiegana Szkoła z Cieszyna”,
b) „Najbardziej Rozbiegana Szkoła z Czeskiego Cieszyna”,

 
XII. NAGRODY:

1. Za pierwsze miejsce w każdej kategorii wiekowej – puchar.
2. Za miejsce 1 – 3 w każdej kategorii wiekowej – nagrody rzeczowe.
3. Nagroda  i  puchar  Burmistrza  Miasta  Cieszyna  dla  „Najbardziej  Rozbieganej  Szkoły
z Cieszyna”.
4. Nagroda i puchar namestka hejtmana Moravskoslezkeho kraje dla „Najbardziej Rozbieganej
Szkoły z Czeskiego Cieszyna”.

   
   XIII. ZASADY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH:

Zasady  ochrony  danych  osobowych  zostały  określone  w  klauzuli  informacyjnej  stanowiącej
załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu, których pełna treść dostępna jest u:
1. Administratora danych osobowych – Burmistrza Miasta Cieszyna (Koordynatorem imprezy
sportowej  jest  Wydział  Sportu  Urzędu  Miejskiego  w  Cieszynie,  ul. Kochanowskiego  14,
43 – 400 Cieszyn, e – mail: sport@um.cieszyn.pl, tel. +48 502 261 684).
2. Na stronach internetowych datasport.pl oraz fortuna.bieguliczny.pl.

XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1. Organizatorzy zapewniają zabezpieczenie medyczne podczas trwania biegu.
2. Każdy zawodnik biegu otrzyma pamiątkową koszulkę, numer startowy z agrafkami, imienny
dyplom – certyfikat (do pobrania na stronie datasport.pl), wafelek i wodę na mecie biegu. 
3. Zabrania się biegania z wózkami, kijami, sprzętem, zwierzętami oraz w asyście rowerzystów
i „rolkarzy”. 
4. Każdy  zgłoszony  zawodnik  jest  zobowiązany  do  przestrzegania  regulaminu  biegu  oraz
przepisów dotyczących strefy przygranicznej.
5. Decyzje Organizatorów są ostateczne.

XV.  ZAŁĄCZNIKI:
1. Oświadczenie przedstawiciela ustawowego – rodzica/opiekuna nieletniego.
2. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych.



Załącznik nr 1

Oświadczenie 

Imię i nazwisko dziecka:………………………………………………………………………………

Data urodzenia dziecka:……………………………………………………..………………………...

Nazwa szkoły/klubu:…………………………………………………………………………………..

Adres zamieszkania:…………………………………………………………………………………...

Telefon kontaktowy rodzica/opiekuna prawnego:……………………………………………………..

Niniejszym jako przedstawiciel ustawowy – rodzic*/opiekun prawny* ww. nieletniego/j  oświadczam, że
jest  on/a  zdolny/a  do  udziału  w  organizowanej  w  dniu  26  kwietnia  2020  roku  imprezie  sportowej
pn. „12. Cieszyński FORTUNA Bieg” oraz, że brak jest jakichkolwiek przeciwwskazań zdrowotnych do
uczestnictwa dziecka w imprezie. Oświadczam, że zapoznałem/am się z zapisami regulaminu i je akceptuję.
Wyrażam  zgodę  na  czynny  udział  dziecka  w  ww.  imprezie  sportowej  i  ponoszę  za  nie  pełną
odpowiedzialność.

Dobrowolnie i świadomie wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka oraz na
nieodpłatne  utrwalenie  i  wykorzystanie  jego  wizerunku  przez  Administratora  danych  osobowych  –
Burmistrza  Miasta Cieszyna,  ul.  Rynek 1, 43 – 400 Cieszyn,  w celu udziału w organizowanej  w dniu
26 kwietnia  2020  roku imprezie  sportowej  pn. „12. Cieszyński  FORTUNA Bieg” w  tym  wynikających
z niej celów promocyjnych, dokumentacyjnych oraz komunikacyjnych. Wyrażenie zgody jest dobrowolne
i mogę  ją  w dowolnym momencie  wycofać  z  tym,  że  wycofanie  zgody  nie  będzie  miało  wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Klauzula informacyjna (warstwowa):

1. Administratorem  danych  osobowych  przetwarzanych  w  ramach  imprezy  sportowej
pn. „12. Cieszyński FORTUNA Bieg” jest Burmistrz Miasta Cieszyna, Rynek 1, 43 – 400 Cieszyn,
e – mail: urzad@um.cieszyn.pl  (Koordynatorem imprezy  sportowej  jest  Wydział  Sportu  Urzędu
Miejskiego w Cieszynie, ul. Kochanowskiego 14, 43 – 400 Cieszyn, e – mail: sport@um.cieszyn.pl,
tel.  +48 502 261 684).  Administrator  powierzył  przetwarzanie  danych osobowych uczestników
imprezy firmie Datasport, ul. Okrężna 22, 58 – 310 Szczawno – Zdrój, e – mail: biuro@datasport.pl
(dalej: Datasport)  w celu rejestracji zgłoszeń i obsługi pomiaru czasu biegu;

2. Dane  kontaktowe  inspektora  ochrony  danych:  Urząd  Miejski  w  Cieszynie,  Rynek  1,
43 – 400 Cieszyn, e  – mail: iod@um.cieszyn.pl;

3. Regulamin  biegu  głównego  oraz  młodzieżowego  znajduje  się  u  Koordynatora  imprezy  lub  na
stronie datasport.pl oraz fortuna.bieguliczny.pl;

4. Rejestracja  do  „12. Cieszyńskiego  FORTUNA Biegu”  odbywa  się  za  pośrednictwem  portalu
Datasport. Administratorem danych osobowych profili założonych w portalu jest Datasport. Więcej
informacji: datasport.pl.

…..............................…......................
(data, czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego)

* niepotrzebne skreślić



Załącznik nr 2

KLAUZULA INFORMACYJNA
w sprawie przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia  2016  roku  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 rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str.1), zwanego dalej
rozporządzeniem  2016/679  informujemy,  Panią/Pana  jako  uczestnika  imprezy  sportowej,
przedstawiciela ustawowego – rodzica/opiekuna nieletniego uczestniczącego w imprezie sportowej lub
osobę upoważnioną  do udziału w weryfikacji oraz odbioru pakietu startowego uczestnika, że:

1. Administratorem  danych  osobowych  przetwarzanych  w  ramach  imprezy  sportowej
pn. „12. Cieszyński  FORTUNA  Bieg” jest  Burmistrz  Miasta  Cieszyna,  Rynek  1,
43 – 400 Cieszyn,  e – mail: urzad@um.cieszyn.pl  (Koordynatorem imprezy  sportowej  jest
Wydział Sportu  Urzędu Miejskiego w Cieszynie,  ul. Kochanowskiego 14, 43 – 400 Cieszyn,
e – mail: sport@um.cieszyn.pl, tel. +48 502 261 684).  Administrator powierzył przetwarzanie
danych osobowych uczestników imprezy firmie Datasport, ul. Okrężna 22, 58 – 310 Szczawno
– Zdrój, e – mail: biuro@datasport.pl (dalej: Datasport)  w celu rejestracji zgłoszeń i obsługi
pomiaru czasu biegu;

2. Dane  kontaktowe  inspektora  ochrony  danych:  Urząd  Miejski  w  Cieszynie,  Rynek  1,
43 – 400 Cieszyn, e  – mail: iod@um.cieszyn.pl;

3. Regulamin biegu głównego oraz młodzieżowego znajduje się u Koordynatora imprezy lub na
stronie datasport.pl oraz fortuna.bieguliczny.pl;

4. Rejestracja do  „12. Cieszyńskiego FORTUNA Biegu”  odbywa się za pośrednictwem portalu
Datasport. Administratorem danych osobowych profili  założonych w portalu jest  Datasport.
Więcej informacji: datasport.pl;

5. Pani/Pana  dane  osobowe  przetwarzane  będą  w  celu  organizacji  imprezy  sportowej
pn. „12. Cieszyński FORTUNA Bieg” na podstawie:

a) art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia 2016/679 – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na
przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów
(zgoda  osoby  której  dane  dotyczą  zgodnie  z  rozporządzeniem  2016/679  oznacza
dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane
dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na
przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych),

b) art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia 2016/679 – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania
umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie
osoby,  której  dane  dotyczą,  przed  zawarciem  umowy  (akceptacja  Regulaminu  biegu
głównego lub Regulaminu biegu młodzieżowego),

c) art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia 2016/679 – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia
obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. 

6. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest firma Datasport i firmy informatyczne świadczące
usługi serwisowe oprogramowania oraz hostingowe. Dane uczestników zostaną wykorzystane
do  sporządzenia  list  z  wynikami  biegu  głównego  lub  młodzieżowego  (w zakresie  imię,
nazwisko, miejscowość, klub, szkoła, kraj,  rocznik, płeć,  czas), które zostaną opublikowane
w Internecie  i  mogą zostać wykorzystane przez Organizatorów,  Sponsorów oraz podane do
środków  masowego  przekazu.  Wizerunek  uczestnika  może  zostać  utrwalony  na  zdjęciach
i filmach podczas trwania imprezy a także może zostać wykorzystany przez Organizatorów,
Sponsorów oraz przekazany do środków masowego przekazu;

7. Pani/Pana  dane  osobowe  będą  przechowywane  przez  okres  niezbędny  do  realizacji  celu
a następnie zgodnie z zasadami archiwizacji;



8. Posiada Pani/Pan prawo do:

a) dostępu do swoich danych osobowych,

b) sprostowania swoich danych osobowych, 

c) usunięcia danych osobowych, 

d) ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 

e) wniesienia  skargi  do  Prezesa  Urzędu  Ochrony  Danych  Osobowych  (na  adres:  Urząd
Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, iż
przetwarzanie  danych  osobowych  dotyczących  Pani/Pana  danych  narusza  przepisy
rozporządzenia 2016/679.

9. Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia  zgody w dowolnym momencie  bez  wpływu na  zgodność
z prawem  przetwarzania,  którego  dokonano  na  podstawie  zgody  przed  jej  cofnięciem  dla
przetwarzania danych osobowych, których podstawą przetwarzania jest Pani/Pana zgoda;

10. Podanie  przez  Panią/Pana  danych  osobowych  jest  warunkiem  umownym  (akceptacja
regulaminu). Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania a konsekwencją niepodania danych
osobowych  będzie  brak  możliwości  udziału  Pani/Pana  w  imprezie  sportowej
pn. „12. Cieszyński  FORTUNA  Bieg”.  W  pozostałych  przypadkach  podanie  danych  jest
dobrowolne,  ale  niezbędne  w celu  np.  wzięcia  udziału  w  weryfikacji  i  odbioru  pakietu
startowego w imieniu uczestnika imprezy sportowej (upoważnienie).



 

SOUTĚŽNÍ ŘÁD MLÁDEŽNICKÉHO BĚHU 

 

I. ORGANIZÁTOŘI: 

Město Cieszyn 

Město Český Těšín 

Správa účelových zařízení 

Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Cieszynie  

Agencja Sportu i Reklamy Andrzej Filipiak 
 

II. TERMÍN: 

26 dubna 2020, 10:00 hod. 
 

III. TRASA: 

Ulicemi Cieszyna a Českého Těšína přes hraniční mosty – délka trasy 2 km.  

Start – ul. Jana Łyska v Cieszyně u sportovní lávky. Cíl – ul. Jana Łyska 21 Cieszyn na městském 

stadionu.   
 

IV. ÚČASTNÍCI: 

1. Běhu se mohou zúčastnit závodníci narozeni v roce 2001 a mladší, kteří při vyzvednutí 

startovního balíčku doloží podepsaný souhlas rodiče/zákonného zástupce s účastí v závodě (příloha č. 1) 

2. Přihlášení účasti v závodech je totožné s: 

a) akceptací tohoto řádu, 

b) potvrzením, že neexistují jakékoliv zdravotní kontraindikace pro účast v běhu, 

c) potvrzením, že se účastník seznámil s obsahem informační doložky ohledně zpracování 

osobních údajů, která tvoří přílohu č. 2 k tomuto řádu, 

d) souhlasem se zpracováním osobních údajů, 

e) souhlasem s bezplatným zaznamenáním a použitím obrazu účastníka. 

3. Pořadatelé nepočítají se startem osob s postižením na invalidních vozíkách. 

4. Všichni účastníci závodu jsou povinni se řídit pokyny osob odpovědných za bezpečnost, 

pořádkových služeb a obsluhy ze strany Organizátorů. 

5. Plnoletí účastníci nesou plnou odpovědnost za vlastní jednání a chování a v případě nezletilých 

závodníků nesou zodpovědnost zákonní zástupci.  

 

V. PŘIHLÁŠENÍ: 

1. Přihlášení školních skupin a sportovních klubů:  

a) do běhu se lze zaregistrovat výhradně elektronicky prostřednictvím stránek datasport.pl nebo 

fortuna.bieguliczny.pl (přihlášení skupin a dětí) do 6. dubna 2020, 

b) učitelé/vedoucí z Polska musí osobně vyzvednout startovní balíčky se startovními čísly pro 

děti ve dnech 16. – 17. dubna 2020 v 9:00 –14:00 hod. v kanceláři závodu na adrese al. Jana 

Łyska 21 v Cieszyně (nepřidělené balíčky se startovními čísly je možné vrátit do 24. dubna 

2020 do 15:30 hod. v kanceláři závodu na adrese al. Jana Łyska 21 v Cieszyně). 



c) startovní balíčky se startovními čísly pro děti z České republiky musí být vyzvednuty ve dnech 

16. – 17. dubna 2020 od 9:00 do 14:00 hod. na zimním stadionu v Českém Těšíně, ul. 

Svojsíkova 833 (nepřidělené balíčky se startovními čísly jsou učitelé povinni vrátit  

do 23. dubna 2020 do 14:00 hod. na zimní stadion v Českém Těšíně, ul. Svojsíkova 833). 

2. Individuální přihlášení: 

a) do běhu se lze zaregistrovat výhradně prostřednictvím stránek datasport.pl nebo 

fortuna.bieguliczny.pl (přihlášení skupin a dětí) do 6. dubna 2020, 

b) startovní balíček je možné vyzvednout ve dnech 16. – 17. dubna 2020 od 9:00 do 14:00 hod. 

v kanceláři závodu na městském koupališti na adrese al. Jana Łyska 21 v Cieszyně nebo v den 

závodu v kanceláři závodu na městském koupališti na adrese al. Jana Łyska 21 v Cieszyně  

od 7:30 do 9:30 hod. 
 

VI. ČASOVÝ HARMONOGRAM: 

10:00 – dívky 2007 a mladší     

10:20 – chlapci 2007 a mladší 

10:40 – mládež 2005 – 2006 a juniorky 2001 – 2004 

11:00 – mládež 2005 – 2006 a junioři 2001– 2004 

 

VII. POPLATKY: 

1. Startovné je zdarma. 

2. Náklady na organizaci hradí pořadatel. 

 

VIII. MĚŘENÍ ČASU: 

1. Systém společnosti Datasport z digitálních čipů vestavěných do startovního čísla a zajištěných 

molitanem. 

2. Startovní číslo je připraveno k použití a mělo by být správně připevněno na přední straně trička 

pomocí čtyř spínacích špendlíků. 

3. Závodníci bez startovních čísel budou diskvalifikováni. 

4. Číslo s čipem je majetkem závodníka a bude mu předáno v kanceláři závodu při vyzvednutí 

startovního balíčku. 
 

IX. KANCELÁŘ ZÁVODU: 

1. Místo: městské koupaliště ul. Jana Łyska 23, Cieszyn. 

2. Termín a otevírací hodiny: neděle 26. dubna 2020 od 7:30 do 9:30 hod. 
 

X. ÚSCHOVNA: 

3. Místo: městské koupaliště ul. Jana Łyska 23, Cieszyn. 

4. Termín a otevírací hodiny: neděle 26. dubna 2020 od 7:30 do 12:00 hod. 
 

XI. KLASIFIKACE: 

1. Věkové kategorie: 

a) dívky 2007 a mladší, 

b) chlapci 2007 a mladší, 

c) mládež dívky 2005 – 2006, 

d) mládež chlapci 2005 – 2006,  

e) juniorky 2001 – 2004, 

f) junioři 2001 – 2004. 

2. Školy: 

a) škola s největší účastí žáků z Cieszyna, 

b) škola s největší účastí žáků z Českého Těšína.  

XII. ODMĚNY: 



1. Za první místo v každé věkové kategorii – pohár.  

2. Za 1. – 3. místo v každé kategorii – věcné ceny. 

3. Cena a pohár starostky města Cieszyna pro školu s největší účastí žáků z Cieszyna. 

4. Cena a pohár náměstka hejtmana Moravskoslezskeho kraje pro školu s největší účastí žáků  

z Českého Těšína.  

 

XIII. PRAVIDLA PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ: 

Pravidla pro ochranu osobních údajů jsou uvedena v informační doložce, která tvoří přílohu č. 2 

k tomuto řádu, přičemž jejich úplný obsah je dostupný u: 

1. Správce osobních údajů – Starosty města Cieszyna (Koordinátorem sportovních závodů je 

Sportovní oddělení Městského úřadu v Cieszynie, ul. Kochanowskiego 14, 43 – 400 Cieszyn, 

e – mail: sport@um.cieszyn.pl, tel. +48 502 261 684). 

2. Na internetových stránkách datasport.pl a fortuna.bieguliczny.pl. 
 

XIV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ: 

1. Organizátoři zajištují lékařské zabezpečení po dobu celého běhu. 

2. Každý závodník obdrží pamětní tričko a startovní číslo se spínacími špendlíky, diplom se jménem 

– certifikát (ke stažení na stránce datasport.pl), oplatek a vodu v cíli závodu. 

3. Není povoleno běhání s kočárky, hůlkami, nástroji, zvířaty a s doprovodem kol nebo osob  

na kolečkových bruslích. 

4. Každý přihlášený účastník je povinen dodržovat soutěžní řád a předpisy týkající se příhraniční 

zóny. 

5. Rozhodnutí Organizátorů jsou neodvolatelná. 

 

XV. PŘÍLOHY: 

1. Prohlášení zákonného zástupce – rodiče/jiného zákonného zástupce nezletilého. 

2. Informační doložka o zpracování osobních údajů. 

 

  



Příloha č. 1 

Prohlášení 
 

Jméno a příjmení dítěte:………………………………………………………………… 

Datum narození dítěte:……………………………………………………..…………… 

Název školy/klubu:……………………………………………………………………… 

Adreas bydliště:……………………………………………………………………… 

Kontaktní telefon rodiče/zákonného zástupce:………………………………………… 

 

Tímto jako zákonný zástupce – rodič*/zákonný zástupce* výše uvedené nezletilé osoby prohlašuji, že tato 

osoba je způsobilá k účasti v běžeckých závodech „12. Cieszyński FORTUNA Bieg” (12. Těšínský běh 

FORTUNA), organizovaných dne 26. dubna 2020 a zároveň potvrzuji, že neexistují jakékoliv zdravotní 

kontraindikace pro účast dítěte v těchto sportovních závodech. Prohlašuji, že jsem se seznámil/a s předpisy 

soutěžního řádu a že s nimi souhlasím. Souhlasím s aktivní účastí dítěte v této sportovní soutěži a nesu za ně 

plnou odpovědnost. 

Dobrovolně a vědomě souhlasím se zpracováním osobních údajů mého dítěte a bezplatným zaznamenáváním 

a využíváním jeho obrazu Správcem osobních údajů – Starostou města Cieszyna, ul. Rynek 1, 43 – 400 

Cieszyn, za účelem účasti ve sportovních závodech „12. Cieszyński FORTUNA Bieg” (12. Těšínský běh 

FORTUNA), včetně z toho vyplývajících propagačních, informačních a dokumentačních účelů. Tento souhlas 

je dobrovolný a může být kdykoliv odvolán, což nemá vliv na zákonnost zpracovávání, k němuž docházelo na 

základě předchozího souhlasu, před odvoláním souhlasu se zpracováním osobních údajů na základě tohoto 

souhlasu. 

Informační doložka: 

1. Správcem osobních údajů, zpracovávaných v rámci sportovních závodů „12. Cieszyński FORTUNA 

Bieg” (12. Těšínský běh FORTUNA) je starosta města Cieszyn, Rynek 1, 43 – 400 Cieszyn, e – mail: 

urzad@um.cieszyn.pl (Koordinátorem sportovních závodů je Sportovní oddělení Městského úřadu  

v Cieszynie, ul. Kochanowskiego 14, 43 – 400 Cieszyn, e – mail: sport@um.cieszyn.pl, tel. +48 502 

261 684). Za účelem registrace přihlášení a obsluhy měření času běhu Správce svěřil zpracování 

osobních údajů účastníků sportovních závodů společnosti Datasport, ul. Okrężna 22, 58 – 310 

Szczawno – Zdrój, e – mail: biuro@datasport.pl (dále jen: Datasport) za účelem registrace přihlášení 

a obsluhy měření času po dobu běhu; 

2. Kontaktní údaje inspektora pro ochranu osobních údajů: Městský úřad v Cieszynie, Rynek 1, 43 – 400 

Cieszyn, e – mail: iod@um.cieszyn.pl; 

3. Soutěžní řád hlavního běhu a běhu pro mládež je dostupný u Koordinátora sportovních závodů nebo 

na stránce datasport.pl oraz fortuna.bieguliczny.pl; 

4. Registrace do „12. Cieszyńskiego FORTUNA Biegu” (12. Těšínský běh FORTUNA) probíhá 

prostřednictvím stránek Datasport. Správcem osobních údajů profilů vytvořených na těchto stránkách 

je společnost. Více informací najdete na: datasport.pl. 

 

 

 

 

…..............................…............................. 

(datum, čitelný podpis rodiče/zákonného zástupce) 

* nehodící se škrtněte 

  



Příloha č. 2 
 

INFORMAČNÍ DOLOŽKA 

ohledně zpracování osobních údajů 
 

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016  

o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto 

údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)  Sb. zák. EU L 119 

z 4.05.2016, str.1), dále jen nařízení 2016/679 informujeme účastníka sportovních závodů, zákonného 

zástupce – rodiče/jiného zákonného zástupce nezletilé osoby, která se účastní sportovních závodů 

nebo osobu oprávněnou k účasti v ověřování a převzetí startovního balíčku že: 

1. Správcem osobních údajů, zpracovávaných v rámci sportovních závodů „12. Cieszyński 

FORTUNA Bieg” (12. Těšínský běh FORTUNA) je starosta města Cieszyn, Rynek 1,43 – 

400 Cieszyn, e – mail: urzad@um.cieszyn.pl (Koordinátorem sportovních závodů je 

Sportovní oddělení Městského úřadu v Cieszynie, ul. Kochanowskiego 14, 43 – 400 Cieszyn, 

e – mail: sport@um.cieszyn.pl, tel. +48 502 261 684). Za účelem registrace přihlášení  

a obsluhy měření času běhu Správce svěřil zpracování osobních údajů účastníků sportovních 

závodů společnosti Datasport, ul. Okrężna 22, 58 – 310 Szczawno – Zdrój, e – mail: 

biuro@datasport.pl (dále jen: Datasport); 

2. Kontaktní údaje inspektora pro ochranu osobních údajů: Městský úřad v Cieszynie, Rynek 

1,43 – 400 Cieszyn, e – mail: iod@um.cieszyn.pl; 

3. Soutěžní řád hlavního běhu a běhu pro mládež je dostupný u Koordinátora sportovních závodů 

nebo na stránce datasport.pl a fortuna.bieguliczny.pl; 

4. Registrace do „12. Cieszyńskiego FORTUNA Biegu” (12. Těšínský běh FORTUNA) probíhá 

prostřednictvím stránek Datasport. Správcem osobních údajů profilů vytvořených na těchto 

stránkách je společnost. Více informací najdete na: datasport.pl; 

5. Vaše osobní údaje budou zpracovávány za účelem organizace sportovních závodů  

„12. Cieszyński FORTUNA Bieg” (12. Těšínský běh FORTUNA) na základě: 

a) čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení 2016/679 – subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním 

svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů (souhlas osoby, které se 

osobní údaje týkají v souladu s nařízením 2016/679 znamená dobrovolný, konkrétní, 

uvědomělý a jednoznačný projev vůle, na jehož základě osoba, které se osobní údaje 

týkají, v podobě prohlášení nebo důrazného jednání potvrzuje, že souhlasí se 

zpracováním její osobních údajů), 

b) čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení 2016/679 – zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, 

jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před 

uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů (souhlas s Řádem hlavního běhu 

nebo Řádem běhu pro mládež), 

c) čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení 2016/679 – zpracování je nezbytné pro splnění právní 

povinnosti, která se na správce vztahuje. 

6. Odběratelem Vašich osobních údajů je společnost Datasport a informatické společnosti, které 

poskytují služby v rozsahu softwaru a hostingu. Údaje účastníků budou využívány pro 

zpracování seznamů s výsledky hlavního běhu a běhu pro mládež (v rozsahu jméno, příjmení, 

město, klub, škola, země, ročník, pohlaví, čas), které budou zveřejněny na internetu a mohou 

být využívány také organizátory, sponzory a zpřístupněny masovým médiím. Během 

sportovních závodů může být obraz jejich účastníka zaznamenán na fotografiích a filmech, 

může být také využit organizátory, sponzory a zpřístupněn masovým médiím; 



7. Vaše osobní údaje budou uchovávány po dobu nezbytnou pro realizaci účelu a následně 

v souladu s pravidly archivace; 

8. Máte právo na: 

a) přístup ke svým osobním údajům, 

b) úpravu svých osobních údajů, 

c) vymazání svých osobních údajů, 

d) omezení zpracování svých osobních údajů, 

e) předložení stížnosti Předsedovi Úřadu pro ochranu osobních údajů (na adrese: Urząd 

Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Varšava), pokud podle Vašeho 

názoru jsou Vaše osobní údaje zpracovávány v rozporu s nařízením 2016/679. 

9. Máte právo odvolat Váš souhlas v libovolném okamžiku, což nemá vliv na zákonnost 

zpracovávání, k němuž docházelo na základě předchozího souhlasu, před odvoláním souhlasu 

se zpracováním osobních údajů na základě tohoto souhlasu; 

10. Zpřístupnění osobních údajů je nezbytnou smluvní podmínkou (akceptace soutěžního řádu). 

Jste zavázán/zavázána k jejich uvedení, v opačném případě se nebudete moci zúčastnit 

sportovních závodů „12. Cieszyński FORTUNA Bieg” (12. Těšínský běh FORTUNA). 

V ostatních případech zpřístupnění osobních údajů je dobrovolné, nicméně nezbytné   

například pro účast v ověřování nebo pro převzetí startovního balíčku jménem účastníka 

sportovní soutěže (zmocnění). 


