
RegulaDlin VII Biegu Princessy

Gel

Popularyzacja i upowszechnienie biegania jako najprostszej formy aktywnosci fizycznej.

Organizator

Nestle Polska S.A. Oddziat w Kargowej, ul. Kolejowa 1, 66-120 Kargowa

Partner

Gminne Centrum Kultury w Kargowej, ul. Browarna 7,66-120 Kargowa

Termin i miejsce

1. Bieg odbE?dziesiE?w dniu 15 czerwca 2019 roku 0 godzinie 14:00 (godzina moze ulec

zmianie) ulicami miasta Kargowa.

2. Start: Stadion Miejski w Kargowej przy ulicy Sulechowskiej.

Zawodnicy muszq zgtosic siE?do Biura Zawod6w w dniu biegu w godzinach:

12:00 do 13:45.

Trasa obejmuje 1 PE?tlE?przebiegajqcq ulicami Kargowej. Mapa trasy biegu jest dostE?pna

na stronie Gminnego Centrum Kultury oraz na portierni fabryki Nestle Polska S.A.

w Kargowej (forma papierowa).

3. Meta: Stadion Miejski w Kargowej przy ulicy Sulechowskiej.

4. Dtugosc trasy: ok. 4 km.

5. Limit czasu: 1h 45 minut, tj. od godziny 14:00 (start) do 15:45. Wszyscy zawodnicy,

kt6rzy nie dobiegnq do mety w ciqgu regulaminowego czasu, zobowiqzani

Sq do przerwania biegu i zejscia z trasy.

6. Trasa bE?dzieposiadata oznaczony kazdy kilometr.

7. Pomiar czasu - dla pierwszych trzech os6b, kt6re przekroczq liniE?mety.



Uczestn ictwo
1. W biegu, prawo startu majq osoby, kt6re do dnia 14 czerwca 2019 roku ukonczq 18

lat lub dostarczq zgodE?prawnego opiekuna (zgoda na formularzu zgtoszeniowym).

2. Warunkiem startu w biegu jest wyrazenie przez zawodnika zgody na udziaf

w zawodach na wfasnq odpowiedzialnosc. Zawodnik wypefniajqc formularz

zgfoszeniowy potwierdza, iz startuje na wfasnq odpowiedzialnosc i ponosi zwiqzane

z tym ryzyko, przyjmujqc do wiadomosci, ze udziaf w biegu wiqze siE?z wysifkiem

fizycznym i pociqga za sobq naturalne ryzyko i zagrozenie wypadkami, moi:liwosc

odniesienia obrazen ciafa i uraz6w fizycznych (w tym smierci), a takze szk6d i strat

o charakterze majqtkowym. Wypefnienie formularza zgfoszeniowego oznacza,

ze zawodnik ocenif charakter, zakres i stopien ryzyka wiqzqcego siE?z uczestnictwem

w biegu i dobrowolnie zdecydowat siE?podjqc to ryzyko startujqc w zawodach na wfasnq

odpowiedzialnosc.

3. Uczestnik wyraza zgodE?na przestrzeganie w cafosci niniejszego Regulaminu i tym

samym petnq akceptacjE? zawartych regulacji oraz zobowiqzanie siE? do ich

przestrzegania.

Wyniki oraz upominki

1. Wyniki biegu bE?dqmierzone jedynie dla trzech pierwszych uczestnik6w, kt6rzy jako

pierwsi przekroczq metE?

2. Kazdy z zawodnik6w, kt6ry ukonczy bieg w wyznaczonym limicie czasu otrzyma

na mecie pamiqtkowy medal, butelkE?wody oraz paczkE?z produktami Nestle.

3. Zdobywcy miejsc I-III otrzymajq puchary oraz bon na produkty Nestle.

4. WrE?czenie puchar6w nastqpi po zakonczonym biegu 0 godzinie 15:45, na scenie

gf6wnej znajdujqcej siE?przy budynku UrzE?duMiejskiego w Kargowej.

Zgtoszenia

1. Formularz zgfoszeniowy jest dostE?pny na stronie internetowej Gminnego Centrum

Kultury oraz na portierni fabryki Nestle Polska S.A. w Kargowej (forma papierowa).

2. By zostac uczestnikiem biegu nalezy wystac wypetniony formularz zgfoszeniowy

na podany adres: biegprincessy@pl.nestle.com NastE?pnie - w dniu biegu - nalezy



dostarczy6 formEi! papierowq podpisanego formularza zgfoszeniowego do Biura

Zawod6w.

3. Termin zgfoszen upfywa 11 czerwca 2019r.

3. Organizator ustala limit biegaczy na 300 os6b.

5. Za zgfoszenie do biegu uwaza siEi!wysfanie formularza na wskazany adres e-mail

oraz dostarczenie - w dniu biegu - podpisanej formy papierowej formularza

zgfoszeniowego (wymagane jest okazanie dokumentu potwierdzajqcego wiek lub zgody

prawnego opiekuna).

6. Weryfikacja zawodnik6w oraz odbi6r numer6w startowych odbEi!dziesiEi!w dniu biegu

w godzinach 12:00-13:45.

Przetwarzanie danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych uczestnik6w biegu jest Nestle Polska S.A.

z siedzibq w Warszawie, uL Domaniewska 32, 02-672 Warszawa (dalej jako:

"Admin istrator").

2. Administrator przetwarza nastEi!pujqce dane osobowe uczestnik6w biegu: imiEi!,

nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, data urodzenia, miejsce zamieszkania,

numeru na liscie startowej, wynik w biegu lub inne dane podane przez

uczestnika.

3. Wszelkie zqdania, pytania i wnioski dotyczqce danych osobowych uczestnik6w

biegu lub zwiqzanych z nimi praw, nalezy kierowa6 pisemnie na adres: Nestle

Polska S.A., uL Domaniewska 32, 02-672 Warszawa lub mailem na adres:

data.privacy@pLnestle.com. Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych

osobowych: DataProtectionOffice@nestle.com.

4. Dane osobowe, 0 kt6rych mowa w punkcie 2. bEi!dq przetwarzane przez

Administratora w nastEi!pujqcych celach i na nastEi!pujqcych podstawach

przetwarzania:

a) w celach wynikajqcych z prawnie uzasadnionych interes6w Administratora,

celem jest realizacja biegu organizowanego przez Administratora (w tym

podejmowanie czynnosci administracyjnych oraz informacyjnych zar6wno

w czasie prowadzenia zapis6w jak i bezposrednio podczas organizowanego

Biegu, weryfikacja zawodnik6w, wyfonienie zwyciEi!zc6w biegu) oraz ustalanie,

dochodzenie roszczen lub obrona praw;



b) (w odniesieniu danej osobowej w postaci wizerunku) na podstawie zgody

uczestnika biegu na przetwarzanie takiej danej osobowej (w celach i zakresie

wskazanych w tresci zgody na wykorzystanie wizerunku), z zastrzezeniem,

iz nie dotyczy to sytuacji gdy na podstawie obowiqzujqcych przepis6w prawa

taka zgoda nie jest wymagana;

c) w celu wypetnienia obowiqzk6w prawnych ciqzqcych na Administratorze Gesli

taki obowiqzek zaistnieje - np. obowiqzek ujawnienia danych na wniosek

uprawnionego organu);

5. Uczestnicy majq prawo zqdania od Administratora dost~pu do swoich danych

osobowych otrzymania kopii danych, sprostowania (poprawiania),

w przypadkach, gdy prawo tak stanowi - prawo do zqdania usuni~cia

lub ograniczenia przetwarzania swoich danych oraz, w przypadkach, gdy

dla przetwarzania danych osobowych w danym celu byta udzielona zgoda

(w odniesieniu do zgody na wykorzystanie wizerunku) prawo wycofania zgody

w dowolnym momencie (ze skutkiem na przysztose), prawo do wniesienia

sprzeciwu wobec przetwarzania w celach marketingu bezposredniego lub,

z przyczyn zwiqzanych ze szczeg61nq sytuacjq uczestnika, wobec przetwarzania

niezb~dnego do cel6w wynikajqcych z prawnie uzasadnionych interes6w

Administratora, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi

do Prezesa Urz~du Ochrony Danych Osobowych.

6. Podanie danych jest dobrowolne, jednakze bez ich podania:

a) nie b~dzie mozliwe wzi~cie udziatu w biegu lub

b) (w przypadku wizerunku) nie b~dzie mozliwe wykorzystanie tych danych

w celach podanych w tresci zgody.

7. Dane osobowe, 0 kt6rych mowa w punkcie 2 mogq bye przekazywane bqdz

mogq uzyskae do nich dost~p: (i) ustugodawcy Administratora, z pomocq kt6rych

Administrator realizuje ww. cele przetwarzania (kategorie takich odbiorc6w

danych: podmioty swiadczqce ustugi pocztowe, ustugi marketingowe

(organizacja promocji), ustugi w zakresie obstugi klienta, w zakresie wsparcia

IT/IS (ii) podmioty z grupy kapitatowej Administratora lub (iii) podmioty, kt6rym

Administrator jest zobowiqzany podae te dane, w szczeg61nosci organy

administracji publicznej lub organy powotane do kontroli przestrzegania

i egzekwowania prawa.



8. W przypadku, gdy przetwarzanie danych zwiqzane bE?dzie z przesyfaniem

danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego, bE?dzie one

odbywafo siE? z wykorzystaniem standardowych klauzul umownych

zatwierdzonych przez KomisjE? Europejskq, w celu zapewnienia odpowiedniego

poziomu ochrony danych wymaganego przepisami prawa lub na podstawie

zgody udzielonej przez osobE?, kt6rej dane dotyczq, jesli jej uzyskanie przez

Administratora bE?dzie dopuszczalne na podstawie obowiqzujqcych przepis6w

prawa.

9. Dane osobowe przechowywane bE?dq nie dfuzej niz jest to niezbE?dne

do prawidfowego przeprowadzenia i realizacji biegu (w tym wyfonienia

zwyciE?zc6w biegu), tj. nie dfuzej niz do upfywu 3 miesiE?cyod dnia wyfonienia

zwyciE?zc6w biegu, z zastrzezeniem, iz dane osobowe w postaci wizerunk6w

(w przypadku gdy podstawq jego przetwarzania byfa zgoda) bE?dqprzetwarzane:

a) do chwili cofniE?cia zgody (z zastrzezeniem, iz cofniE?cie zgody ma skutek

na przyszfosc, tzn. nie wpfywa na zgodnosc przetwarzania z prawem na tej

podstawie od momentu udzielenia do momentu cofniE?ciazgody);

b) przez czas trwania majqcego zastosowanie okresu przedawnienia dla roszczen

zwiqzanych z danym celem przetwarzania danych osobowych plus okres 15

miesiE?cy liczony od konca roku, w kt6rych upfynqf majqcy zastosowanie okres

przedawnienia. Ten dodatkowy okres jest na wypadek zgfoszenia roszczen tuz

przed upfywem okresu przedawnienia i sfuzy okresleniu jednego terminu,

w kt6rym bE?dqusuwane, niszczone lub zanonimizowane dane osobowe.

Postanowienia koncowe
1. Organizator zapewnia opiekE?medycznq na trasie i mecie biegu.

2. Organizator nie odpowiada za ubrania biegaczy pozostawione w strefie startu.

3. Uczestnik6w biegu obowiqzuje estetyczny ubi6r i obuwie sportowe.

4. Organizator zastrzega sobie mozliwosc dokonania zmian w Regulaminie Biegu.

5. Wypefnienie formularza zgfoszeniowego oznacza, ze zawodnik ocenH charakter,

zakres oraz stopien ryzyka wiqzqcego siE?z uczestnictwem w biegu i dobrowolnie

zdecydowaf siE?podjqc to ryzyko startujqc w zawodach na wfasnq odpowiedzialnosc.



6. Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia na zycie, ubezpieczenia

zdrowotnego lub od odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu choroby, wypadku, odniesienia

obrazen, poniesienia smierci lub strat, jakie mogq wystC}pic w zwiC}zkuz uczestnictwem
w biegu.

7. We wszystkich sprawach nieobj~tych Regulaminem decyduje Organizator biegu.

W razie jakichkolwiek pytan prosimy 0 kontakt:

Ewa Koztowska

NESTLE POLSKA S.A.
ODDZIAt W KARGOWEJ

ul. Kolejowa 1, 66-120 Kargowa
tel. 68 352 69 00, fa)( 68 352 54 88

tel. 600 204 649
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