
    Regulamin

Regulamin Półmaratonu Buskiego 

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany poszczególnych zapisów niniejszego Regulaminu
w  zależności  od  aktualnie  obowiązujących  przepisów  prawa  i  wytycznych  wskazanych  na
stronach www.gov.pl 

O ewentualnych zmianach w Regulaminie Organizator poinformuje na stronie internetowej:
www.bosir.busko.pl,  lub na fanpagach promujących wydarzenie.  

I  . Organizator  
Organizator Półmaratonu Buskiego: 
Buski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Busku-Zdroju, ul. Grotta 3a, 28-100 Busko-Zdrój.
Współorganizatorzy: 
Buskie Samorządowe Centrum Kultury, al. Mickiewicza 22, 28-100 Busko-Zdrój.
Klub Sportowy „Słoneczko” Busko-Zdrój, ul. Grotta 3a, 28-100 Busko-Zdrój.
Patronat Honorowy: 
Burmistrz Miasta i Gminy Busko Zdrój.

Kontakt z Organizatorem jest możliwy telefonicznie: 
Sekretariat 41 370 51 53, Dział Sportu i Rekreacji  41 370 51 57
Mailowo:  sekretariat@bosir.busko.pl lub  korespondencyjnie pod  adresem  Buski  Ośrodek
Sportu i Rekreacji w Busku Zdroju, ul. Grotta 3a, 28-100 Busko-Zdrój.

II. Cel
1. Upowszechnianie sportu wśród różnych grup społecznych.
2. Popularyzacja i upowszechnianie biegania jako zdrowej i prostej formy sportu i wypoczynku.
3. Propagowanie aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.
4. Promocja Buska-Zdroju jako miasta przyjaznego osobom aktywnym fizycznie.
5.  Rozwijanie  motywacji  do  podejmowania  samodzielnych  działań  na  rzecz  harmonijnego
rozwoju fizycznego.



III. Termin i miejsce
1. Półmaraton Buski odbędzie się w dniu 28.08.2022 roku w Busku-Zdroju.
2. Start biegu nastąpi o godzinie: 10:00
3.  Wszelkie  niezbędne  informacje  takie  jak:  dokładna  trasa  oraz  wytyczne  i  wymagania
dotyczące  biegu  zostaną  opublikowane  na  stronie  internetowej  www.bosir.busko.pl;
www.online.datasport.pl. 
4. Długość trasy: 21,097 km. 
5.  Organizatorowi przysługuje prawo do zmiany trasy lub godziny startu, o czym poinformuje
Uczestników,  zamieszczając  niezbędne  informacje  na  stronie  internetowej  z  odpowiednim
wyprzedzeniem.  Zmiana  taka  nie  skutkuje  powstaniem  żadnych  dodatkowych  roszczeń
i zobowiązań.

IV. Opis trasy
Trasa : START - Stadion Miejski, ul. Kusocińskiego – ul. Waryńskiego – ul. 1 Maja – ul. 1 Maja
(Deptak) – ul. 1 Maja – ul. Starkiewicza - ul. Zdrojowa – ul.  Świętokrzyska – ul.  Korczyńska
(ścieżka rowerowa w stronę miejscowości Radzanów) – Droga wewnętrzna w kierunku ronda
Hallera – Rondo Hallera – Techniczny pas drogi wojewódzkiej nr 973 w kierunku południowym
–  Nawrotka  i  powrót  uczestników  biegu  technicznym  pasem  drogi  wojewódzkiej  nr  973
w kierunku Ronda Hallera – Droga w kierunku południowo zachodnim w stronę miejscowości
Kawczyce – ul. Leśna – ul. Świętokrzyska – ul. Strażacka – ul. Świętokrzyska – Rondo Chrztu
Polski – ul. Świętokrzyska - ul. Solankowa – ul. Borowinowa – ul. Uzdrowiskowa – ul. Rokosza –
Kładka pieszo-rowerowa – Park „Górka” – ul. Starkiewicza - ul. Rzewuskiego - al. Topolowa -
Park Zdrojowy (oznaczona trasa) – al. Kasztanowa - Tężnia Solankowa – Nowy Park Zdrojowy
(oznaczona  trasa)  –  ul.  Waryńskiego  –  ul.  Młyńska  –  ul.  Kusocińskiego  -  META  -  Stadion
Miejski. 

1. Punkty zlokalizowane na trasie półmaratonu:
a) Na terenie trasy będą znajdowały się punkty odżywcze ( na 6, 11, 18 i 20 km trasy) 
b) Na specjalnie przygotowanych stołach znajdować się będzie: woda, izotonik (w płynie

lub w formie żelu) oraz słodycze.
c) Na  terenie  trasy  będą  wyznaczone  specjalne  punkty  sanitarne  zlokalizowane  obok

punktów odżywczych. 
d)  Opiekę medyczną nad zawodnikami będzie pełnił wykwalifikowany personel. Punkty

medyczne znajdować się będą naprzeciwko punktów odżywczych i sanitarnych.

http://www.bosir.busko.pl/
http://www.online.datasport.pl/


V.   Pomiar czasu  
1. Klasyfikacja generalna i wiekowa odbędzie się na podstawie czasów rzeczywistych (netto –
liczonych od przekroczenia linii startu). 

2.  Pomiar  czasu  odbywać  się  będzie  za  pomocą  jednorazowych  chipów  przypiętych  do
numerów startowych każdego uczestnika. 

3. Punkty kontrolne pomiaru czasu na trasie to Start, 10 km, Meta. Brak odczytu z chipa na
punkcie kontrolnym może skutkować dyskwalifikacją.

4. Obsługa punktów kontrolnych pomiaru czasu spisywać będzie numery startowe zawodników
skracających trasę. Zawodnicy skracający bądź zmieniający trasę zostaną zdyskwalifikowani.

V  I  . Limit czasu  
1.  Zawodników  obowiązuje  limit  czasu  wynoszący  3  godziny  30  minut  liczony  od  strzału
startera na starcie biegu.

2. Dodatkowy limit czasowy wynosi 1 godzinę i 45 minut na 10 km trasy.

3.  Uczestnicy,  którzy  nie  ukończą  biegu  we  wskazanym  limicie  czasu  lub  nie  przekroczą
punktów pomiaru czasu z poprzedniego punktu we wskazanym limicie czasu, zobowiązani są
do przerwania biegu i zejścia z trasy.

4. Uczestnicy pozostający na trasie biegu po upływie określonego w niniejszym Regulaminie
limitu  czasu,  czynią  to  na  własne  ryzyko  i  odpowiedzialność.  W  tym  wypadku  mają
zastosowanie przepisy ustaw: Prawo o ruchu drogowym oraz Kodeks Cywilny.

VI  I. Uczestnictwo i zgłoszenia  
1.  W Półmaratonie prawo startu mają wyłącznie osoby, które najpóźniej do dnia 28 sierpnia
2022 roku ukończą 18 lat i przedstawią przy rejestracji w dniu zawodów dokument ze zdjęciem
potwierdzający tożsamość.

2.  Warunkiem  uczestnictwa  w  Półmaratonie  jest  prawidłowe  wypełnienie  formularza
rejestracyjnego oraz dokonanie opłaty wpisowej. Bez dokonania opłaty rejestracja nie będzie
możliwa.  Przekazanie  prawidłowo  wypełnionego  formularza  odbywa  się  w  formie
elektronicznej.  Dokonanie  opłaty  wpisowej  i  wypełnienie  formularza  rejestracyjnego  jest
jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.



3. Zgłoszenia odbywać się będą internetowo za pomocą panelu rejestracyjnego na stronie

www.online.datasport.pl w trzech turach:

• pierwsza tura do 20 czerwca w kwocie 80 zł
• druga tura do 31 lipca w kwocie 110 zł
• trzecia tura do 24 sierpnia w kwocie 140 zł

Numer rachunku bankowego zawodów znajduje się w panelu rejestracyjnym.
W tytule wpłaty należy umieścić dopisek (Półmaraton, imię i nazwisko, data urodzenia oraz 
numer startowy)
a) Zawodnicy, którzy nie dokonają opłaty startowej w powyższych terminach nie będą mogli 
uczestniczyć w biegu.

b) Instrukcje wypełniania panelu rejestracyjnego będą dostępne w dedykowanej zakładce w 
panelu rejestracyjnym po zalogowaniu się w domenie organizatora.

4.W Półmaratonie obowiązuje limit uczestników, wynoszący 250 osób. 

Podział na kategorie wiekowe

           Kobiety              Mężczyźni

 K20 – 18-29 lat M20 – 18-29 lat

K30 – 30-39 lat M30 – 30-39 lat

K40 – 40-49 lat M40 – 40-49 lat

K50 – 50-59 lat M50 – 50-59 lat

K60 – 60 lat i powyżej M60 – 60 lat i powyżej 

OPEN OPEN

5.  Wszyscy  zawodnicy  startujący  w  Półmaratonie  muszą  zostać  zweryfikowani  w  Biurze
Zawodów. Godziny pracy biura:

• 25 sierpnia (czwartek) godz. 08.00 – 15.00
• 26 sierpnia (piątek) godz. 08:00 – 20:00 
• 27 sierpnia (sobota) godz. 10:00 – 18:00 
• 28 sierpnia (niedziela) godz. 6:00 – 9:00

http://www.online.datasport.pl/


Biuro  zawodów  zlokalizowane  będzie  przy  budynku  Stadionu  Miejskiego  w  Busku-Zdroju,
ul. Kusocińskiego 1, 28-100 Busko-Zdrój. 

6. W biurze zawodów zawodnicy otrzymują pakiety startowe zawierające:

a) Numer startowy wraz z elektronicznym chipem do pomiaru czasu,

b) Spersonalizowaną  koszulkę  techniczną  z  logiem  zawodów.  Uwaga! Organizator
gwarantuje  otrzymanie  koszulki  w  zadeklarowanym  podczas  rejestracji  rozmiarze
w przypadku rejestracji  do dnia  31 lipca 2022 r. Po tym terminie zawodnik otrzyma
koszulkę w losowym rozmiarze,

c) Plecak/torbę,

d) Koc termiczny,

e) Napoje izotoniczne,

f) Wodę,

g) Kupon na posiłek regeneracyjny,

h) Bilet wstępu do Tężni Solankowej.

7. Dokumenty potrzebne do weryfikacji zawodnika i uprawnienia go do startu w biegu:

a) Dokument potwierdzający tożsamość wraz ze zdjęciem: dowód osobisty, prawo jazdy,
paszport.

b) Wydrukowany dowód wpłaty na wskazany w panelu rejestracyjnym rachunek bankowy.

c) Ważne  badanie  lekarskie  lub  wypełnione  oświadczenie  potwierdzające  stan  zdrowia
uczestnika uprawniające go do startu.

8. Organizator daje możliwość zmiany uczestnika biegu w przypadku niedyspozycji, kontuzji
lub  choroby,  po  wcześniejszym  poinformowaniu  poprzez  panel  rejestracyjny  lub  drogą
mailową na adres zawodów do dnia 15 sierpnia 2022 r.

9. Organizator nie zwraca kwoty opłaty startowej.

10.  Podczas  biegu  wszyscy  zawodnicy  muszą  mieć  numery  startowe  przymocowane  do
przedniej części koszulek sportowych. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości
lub jego modyfikacja (obcinanie, zaginanie, itp.) jest zabroniona pod karą dyskwalifikacji.

11.  Przebywanie na trasie biegu bez ważnego numeru startowego jest niedozwolone. Osoby
bez ważnego numeru startowego będą usuwane z trasy przez obsługę.



VIII. Oświadczenie o stanie zdrowia

1.  Uczestnik  wyraża  zgodę  na  udzielenie  pierwszej  pomocy  medycznej,  wykonanie  innych
zabiegów medycznych oraz transport poszkodowanego w bezpieczne miejsce przez personel
medyczny i paramedyczny działający w imieniu organizatora.

2. Uczestnik oświadcza, że jest zdolny do udziału w biegu, nie są mu znane żadne powody
o charakterze zdrowotnym wykluczające go z udziału w biegu. Przyjmuje do wiadomości, że
udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko wypadku,
odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych, a także szkód i strat o charakterze majątkowym.
Ponadto,  z  udziałem  w  zawodach  mogą  wiązać  się  inne,  niemożliwe  w  tej  chwili  do
przewidzenia, czynniki ryzyka. Akceptacja regulaminu oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił
zakres i charakter ryzyka wiążącego się z udziałem w biegu, startuje dobrowolnie i wyłącznie
na własną odpowiedzialność.

3.  Decyzje  personelu  medycznego  dotyczące  dopuszczenia  lub  kontynuowania  biegu  są
ostateczne i nieodwołalne.

4. Organizator zaleca Uczestnikom Półmaratonu Buskiego wykonanie profilaktycznych badań
lekarskich mogących potwierdzić brak przeciwwskazań do udziału w biegu długodystansowym.

5.  Wzór oświadczenia o stanie zdrowia dostępny jest  do pobrania na stronie internetowej
Organizatora – www.bosir.busko.pl.

IX. Nagrody
1. Każdy z zawodników, który ukończy Półmaraton Buski w wyznaczonym limicie czasu otrzyma
na mecie pamiątkowy odlewany medal.

2.  Dodatkowo Organizator  przewidział  nagrody  finansowe  i  rzeczowe  (vouchery  pobytowe
w Sanatoriach Bristol, Słowacki, Zbyszko) dla kategorii „OPEN”:

• za  miejsce  I  voucher  o  wartości  1900  zł  do  wykorzystania  na  pobyt  w  sanatorium
Zbyszko (7 dni),

• za miejsce II voucher o wartości 1500 zł do wykorzystania na pobyt w sanatorium Terma
Słowacki Resort Medical Spa (3 dni),

• za miejsce  III  voucher o wartości  1200 zł  do wykorzystania  na pobyt  w sanatorium
Bristol (3 dni).

3.  Organizator  przewiduje również puchary,  upominki  i  nagrody rzeczowe dla Uczestników,
którzy zajmą miejsca I-III we wszystkich pozostałych 10 kategoriach biegu.



4. Dodatkowo każdy uczestnik, który ukończy bieg otrzyma:

• Certyfikat  ukończenia  Półmaratonu  Buskiego.  Certyfikat  dostępny  będzie  w  panelu
rejestracyjnym,

• Dostęp do Strefy masażu zlokalizowanej w miasteczku biegowym,

• Dostęp do Strefy poczęstunku zlokalizowanej  w miasteczku biegowym. 

5. Dekoracja podium odbędzie się na terenie Stadionu Miejskiego w Busku-Zdroju.

X. Postanowienia końcowe
1.  Uczestników  obowiązuje   strój  sportowy,  zawodnicy  muszą  posiadać  numery  startowe
przymocowane do koszulek sportowych na piersiach. Pod karą dyskwalifikacji niedopuszczalne
jest  zasłanianie  numeru  startowego  (w  części  lub  w  całości).  Zawodnicy  pokonujący  trasę
w  sposób  niedozwolony  zostaną  zdyskwalifikowani,  Bieg  będzie  odbywać  się  przy
ograniczonym  ruchu  drogowym.  Każdy  zawodnik  ma  obowiązek  zachować  szczególną
ostrożność  i  stosować  się  do  poleceń  funkcjonariuszy  Policji  i  innych  służb  porządkowych
biorących  udział  w  zabezpieczeniu  trasy.  Biegacze,  którzy  przekroczą  limit  czasu  mogą  po
zdjęciu  numeru  startowego  kontynuować  bieg  na  własną  odpowiedzialność.  Organizator
zapewnia  opiekę  ratowników  medycznych  w  trakcie  trwania  zawodów,  organizator  nie
pokrywa kosztów medycznych lub transportu związanych z obecnością lub uczestnictwem  
w biegu  w biegu, w szczególności zasad fair play oraz niniejszego regulaminu.

2. Depozyty. Zawodnicy mogą zdeponować rzeczy w specjalnie wyznaczonym miejscu. Rzeczy
z  depozytu  można  będzie  odebrać  tylko  na  podstawie  numeru  startowego.  W  przypadku
zgubienia przez zawodnika numeru startowego Organizator jest zwolniony z odpowiedzialności
za pobranie depozytu przez inną osobę. Uwaga: osoby pozostawiające w depozycie przedmioty
wartościowe oraz dokumenty robią to na własną odpowiedzialność. Organizator nie ponosi
odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni, na terenie miasteczka lub w depozycie.

3.  Organizator  zastrzega  sobie  prawo  na  wykorzystywanie,  używanie,  obróbkę,  powielanie
i wielokrotne rozpowszechnianie wizerunku i wypowiedzi, utrwalonych jakąkolwiek techniką,
znaną w chwili udzielenia zgody na wszelkich możliwych nośnikach (w tym w postaci fotografii,
filmu, dokumentacji filmowej lub dźwiękowej), na potrzeby działań informacyjnych, promocji
i reklamy Buskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Busku-Zdroju i innych działań edukacyjnych
prowadzonych  przez  ten  podmiot.  Wizerunek  może  być  użyty  do  różnego  rodzaju  form
elektronicznego przetwarzania, kadrowania i  kompozycji,  a także zestawiony z wizerunkami
innych osób, może być uzupełniony towarzyszącym komentarzem, natomiast nagranie filmowe
i dźwiękowe z  moim udziałem mogą być cięte,  montowane,  modyfikowane,  dodawane do



innych  materiałów  –  bez  obowiązku  akceptacji  produktu  końcowego.  Wykorzystanie  zdjęć
i  materiałów  filmowych  zawierających  mój  wizerunek  zarejestrowany  podczas  zajęć
organizowanych  przez  BOSIR  w  celu   upublicznienia  ich  na  stronie  internetowej  Buskiego
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Busku-Zdroju, Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju, portalu
społecznościowym  (facebook)  oraz  w  materiałach  promocyjnych  wydawanych  przez
organizatora celem prowadzenia działań informacyjnych i promujących Buski Ośrodek Sportu
i Rekreacji w Busku-Zdroju.

4.  W czasie trwania biegu Uczestnicy powinni  stosować się do poleceń wydawanych przez
osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo, służby porządkowe oraz inne osoby wyznaczone
przez Organizatora.  

5.  Umieszczanie  materiałów  reklamowych  na  elementach  infrastruktury  biegu  (np.  płoty,
bramy itp.)  jest  wyłącznym prawem Organizatora i  w szczególności  jest  zarezerwowane dla
oficjalnych  sponsorów  i  partnerów  Imprezy.  Zabronione  jest  umieszczanie  jakichkolwiek
nośników reklamowych na trasie biegu oraz na terenie wykorzystywanym do organizacji biegu
(np. strefa mety, miasteczko biegowe) bez zgody Organizatora.

6.  Wszelkie  reklamacje,  uwagi  i  wnioski  w  sprawach  związanych  z  uczestnictwem
w Półmaratonie oraz protesty dotyczące wyników Półmaratonu można składać e-mailem na
adres Organizatora: sekretariat@bosir.busko.pl  do 3 dni od daty zakończenia Półmaratonu.

7. Rodzaj oraz wielkość nagród może ulec zmianie.

8. W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator.

Klauzula informacyjna

W  związku  z  realizacją  wymogów  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  „RODO”),
informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących
Pani/Panu prawach tym związanych.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych jest Buski Ośrodek Sportu
i Rekreacji w Busku-Zdroju ul. Grotta 3a, 28-100 Busko-Zdrój, tel. 41 3705152.

2. Administrator Pani/Pana danych osobowych w Buskim Ośrodku Sportu i Rekreacji wyznaczył
Inspektora  Ochrony  Danych.  Kontakt  z  Inspektorem  za  pośrednictwem  adresu  e-mail:
iod@umig.busko.pl lub pod nr. tel. 41 3705260.



3. Administrator danych osobowych – BOSIR w Busku-Zdroju – przetwarza Pani/Pana dane
osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie
udzielonej zgody.

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:

a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze;

b) realizacji umów zawartych z kontrahentami Buskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Busku-
Zdroju;

c)  w  pozostałych  przypadkach  Pani/Pana  dane  osobowe  przetwarzane  są  wyłącznie  na
podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

5.  W  związku  z  przetwarzaniem  danych  w  celach  o  których  mowa  w  pkt  4  odbiorcami
Pani/Pana danych osobowych mogą być:

a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na
zlecenie  organów  władzy  publicznej,  w  zakresie  i  w  celach,  które  wynikają  z  przepisów
powszechnie obowiązującego prawa;

b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Busko-Zdrój
przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest BOSIR w Busku-Zdroju.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów
określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy
powszechnie obowiązującego prawa.

7.  W  związku  z  przetwarzaniem  Pani/Pana  danych  osobowych  przysługują  Pani/Panu
następujące uprawnienia:

a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane
są nieprawidłowe lub niekompletne;

c) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:

– osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,

– przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się
usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,

– Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą,
potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,



–  osoba,  której  dane  dotyczą,  wniosła  sprzeciw  wobec  przetwarzania  danych,  do  czasu
ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec
podstawy sprzeciwu;

d) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy spełniona następująca
przesłanka:

– zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania
danych  na  podstawie  zadania  realizowanego  w  interesie  publicznym  lub  w  ramach
sprawowania władzy publicznej przez Administratora.

8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby
na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do
cofnięcia  tej  zgody  w  dowolnym  momencie.  Cofnięcie  to  nie  ma  wpływu  na  zgodność
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym
prawem.

9.  W  przypadku  powzięcia  informacji  o  niezgodnym  z  prawem  przetwarzaniu  w  Buskim
Ośrodku  Sportu  i  Rekreacji  w  Busku-Zdroju  Pani/Pana  danych  osobowych,  przysługuje
Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony
danych osobowych.

10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę
przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta umowa między stronami,
oraz dobrowolne w przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby na
przetwarzanie danych osobowych.

11.  Pani/Pana  dane  nie  będą  przetwarzane  w  sposób  zautomatyzowany  oraz  nie  będą
podlegały profilowaniu.
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