REGULAMIN RAJDU „ODJAZDOWY BIBLIOTEKARZ” - GŁOGÓW 2018 r.
I.

Organizator rajdu
Organizatorem rajdu jest Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie.

II.

Cele rajdu

-

poznawanie walorów krajoznawczych okolic Głogowa,

-

- upowszechnianie turystyki rowerowej,

-

uczestniczenie w aktywnych formach rekreacji i wypoczynku,

-

promocja zdrowego stylu życia,

-

promocja PWSZ w Głogowie,

-

integracja środowiska bibliotekarskiego,

-

integracja miłośników książek.

III.

Uczestnictwo

1.

W rajdzie może uczestniczyć każdy, kto nie ma przeciwwskazań lekarskich.

2.

Dzieci do lat 14 muszą być pod opieką rodziców lub opiekunów.

3.

Młodzież w wieku 15-17 lat musi mieć pisemne pozwolenie rodziców lub opiekunów na
udział w rajdzie.

4.

Każdy Uczestnik Rajdu jest obowiązany przekazać Organizatorowi pisemną zgodę na
przetwarzanie swoich danych osobowych (w tym wizerunku) lub zgodę
rodziców/opiekunów prawnych. Wzór zgody stanowi załącznik nr 1 i załącznik nr 2 do
Regulaminu.

5.

Osoby, które zgłoszą swoje uczestnictwo w Rajdzie w dniu jego rozpoczęcia, zgodę na
przetwarzanie danych osobowych podpiszą przed startem.
Zgłoszenia

IV.

1.

Zapisy odbywają się drogą mailową: s.mysliwiec@pwsz.glogow.pl lub telefoniczną:
76 832 04 23, 76 832 04 24.

2.

Każda osoba, która do dnia 19 czerwca 2018 r. zgłosi swoje uczestnictwo w rajdzie,
zostanie objęta ubezpieczeniem.
Obowiązki organizatora:

V.

- wytyczenie trasy,
- zabezpieczenie trasy przejazdu,
- zorganizowanie i zabezpieczenie grilla.
Obowiązki uczestników:

VI.

-

zaopatrzenie się w napoje i prowiant we własnym zakresie na czas trwania rajdu,

-

posiadanie sprawnego roweru ze światłami odblaskowymi,

-

przestrzeganie przepisów ruchu drogowego, przepisów o ochronie przyrody i zabytków,

-

podporządkowanie się organizatorowi i przewodnikom turystyki rowerowej,

-

ubranie się odpowiednio do pogody,

-

odpowiedzialność za zachowanie się i bezpieczeństwo osób nieletnich pozostających pod
ich opieką,

-

obiektywna ocena swoich możliwości kondycyjnych w stosunku do trasy rajdu.

VII.

Postanowienia końcowe

1.

Organizator nie odpowiada za ewentualne straty poniesione przez uczestników podczas
rajdu.

2.

Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji regulaminu.

3.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania rajdu w przypadku niesprzyjających
warunków atmosferycznych.

VIII.

Przetwarzanie danych osobowych

1.

Dane Osobowe oraz wizerunek będą gromadzone i przetwarzane w celu organizacji
i przeprowadzenia Rajdu a także w celu jego promocji, tj. zostaną umieszczone na stronie
internetowej Uczelni, portalu społecznościowym FB, na którym konto prowadzi
Uczelnia.

2.

Przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora konkursu będzie się odbywało
zgodnie z obowiązującym przepisami o ochronie danych osobowych, w tym przepisami
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016
roku (RODO).

3.

Dane osobowe oraz wizerunek będą przetwarzane na podstawie pisemnej zgody osoby,
której dane dotyczą lub jego opiekunów prawnych.

4.

Dostęp do danych osobowych mogą mieć upoważnieni pracownicy Administratora
danych, którym jest Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie

5.

Podanie Danych Osobowych przez osobę, której dane dotyczą jest dobrowolne, jednak
jest niezbędne do udziału w Rajdzie.

6.

Osoba, której dane dotyczą może skorzystać wobec Administratora z następujących praw:
a) prawa do żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania;
b) prawa do ograniczenia przetwarzania jej danych w sytuacjach i na zasadach
wskazanych w art. 18 RODO lub do ich usunięcia zgodnie z art. 17 RODO („prawo
do bycia zapomnianym”);
c) prawa do przeniesienia danych osobowych;
d) prawa do wycofania w dowolnym momencie udzielonej wcześniej zgody na
przetwarzanie danych osobowych, co jednak nie będzie miało wpływu na legalność
przetwarzania danych takiej osoby, które odbywało się w oparciu o tę zgodę i miało
miejsce przed skorzystaniem z prawa do wycofania zgody,

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz realizacją praw przysługujących
osobom, których te dane dotyczą, można kontaktować się z Administratorem, kierując korespondencję
na adres poczty elektronicznej: kontakt@pwsz.glogow.pl
Osoba, która złożyła wniosek lub żądanie dotyczące przetwarzania jej danych osobowych w ramach
korzystania z przysługujących jej praw, może zostać poproszona przez Administratora o odpowiedź na
kilka pytań związanych z jej danymi osobowymi, które umożliwią weryfikację jej tożsamości.
Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę na przetwarzanie jej danych osobowych
przez Administratora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Załącznik nr 1

Zgoda
na przetwarzanie danych osobowych uczestnika Rajdu oraz na upowszechnianie
wizerunku
………………………………………………
(imię i nazwisko Uczestnika Rajdu)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Państwową Wyższą Szkołę
Zawodową w Głogowie w celu organizacji i przeprowadzenia Rajdu „Odjazdowy Bibliotekarz”
zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/678 z dnia 27
kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/ WE
(RODO) w zakresie imienia i nazwiska oraz wizerunku.
Niniejsza zgoda dotyczy w szczególności wykorzystania wizerunku poprzez zamieszczenie danych
osobowych w postaci imienia i nazwiska na stronie internetowej www.pwsz.glogow.pl
Niniejsza zgoda jest nieograniczona czasowo ani terytorialnie.

……….…………………………………………………….
/pełnoletniego uczestnika)

Załącznik nr 2

Zgoda
na przetwarzanie danych osobowych uczestnika Rajdu oraz na upowszechnianie
wizerunku
………………………………………………
(imię i nazwisko dziecka - Uczestnika Rajdu)

………………………………………………
(imię i nazwisko dziecka - Uczestnika Rajdu)

………………………………………………
(imię i nazwisko dziecka - Uczestnika Rajdu)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową
w Głogowie w celu organizacji i przeprowadzenia Rajdu „Odjazdowy Bibliotekarz” zgodnie z art. 6
ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016
roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/ WE (RODO) w zakresie
imienia i nazwiska mojego/moich dziecka/dzieci oraz jego/ich wizerunku.
Niniejsza zgoda dotyczy w szczególności wykorzystania wizerunku poprzez zamieszczenie danych
osobowych w postaci imienia i nazwiska na stronie internetowej www.pwsz.glogow.pl
Niniejsza zgoda jest nieograniczona czasowo ani terytorialnie.

……….…………………………………………………….
(Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego)

