
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY 

 

Zgodnie z art. 13 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), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1, 

informujemy, że: 

 

1. Administratorem danych przetwarzanych w związku z organizacją imprezy sportowo-

rekreacyjnej Bieg Tropem Wilczym – Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych Suchawa w 2023 

roku jest Gmina Wyryki, Wyryki–Połód 154, 22-205 Wyryki. 

 

2. W Urzędzie Gminy Wyryki powołany został Inspektor Ochrony Danych, z którym można 

skontaktować się za pośrednictwem adresu email: iod@pca.pl.  

 

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji Imprezy sportowej, w tym także do 

realizacji działań związanych z wyłonieniem zwycięzców, przyznawaniem nagród i 

publikowaniem informacji o wynikach na stronie internetowej Urzędu Gminy Wyryki.  

 

4. Państwa dane przetwarzamy w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy 

publicznej powierzonej administratorowi (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO), przez co 

rozumiemy oddanie hołdu Żołnierzom Wyklętym, poszerzenie i popularyzację wiedzy na temat 

Żołnierzy Wyklętych, promocję aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia oraz promocję 

Gminy Wyryki i powiatu włodawskiego. 

Podstawą przetwarzania jest również wykonanie umowy lub podjęcie działań na żądanie osoby, 

przed zawarciem umowy (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO), przez co rozumiemy 

akceptację przez uczestnika biegu Regulaminu zawodów, określającego zasady organizacji i 

przeprowadzenia wydarzenia. 

Przebieg imprezy będzie rejestrowany za pomocą zdjęć i nagrań, w związku z czym organizator 

może utrwalić wizerunek uczestników biegu i/lub zaproszonych gości, jako element tła lub 

zbiorowości, a następnie opublikować wykonane zdjęcia i nagrania na stronie internetowej – 

podstawą przetwarzania Państwa danych wizerunkowych będzie dobrowolnie wyrażona zgoda 

(art. 6 ust. 1 lit. a RODO). 

 

5. W związku z organizacją zawodów lub konkursów w ramach imprezy sportowo-

rekreacyjnej dane osobowe zwycięzców mogą być przekazywane sponsorom nagród, a także 

podawane do wiadomości publicznej osobom zgromadzonym. Udostępnianie danych obejmuje 

również publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z rokiem urodzenia i nazwą 

miejscowości, w której zamieszkuje w każdy sposób, w jaki rozpowszechniany będzie projekt. 

 

6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania dostępu do danych osobowych, 

otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania lub 

ograniczenia przetwarzania danych osobowych. 



W przypadku przetwarzania danych na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody, osoba której 

dane dotyczą ma prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na 

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

W przypadku stwierdzenia, że przetwarzamy dane niezgodnie z prawem,  przysługuje prawo 

wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

 

7. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z 

uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych oraz 

koniecznością usunięcia danych bez zbędnej zwłoki w sytuacji, gdy osoba, której dane dotyczą 

cofnie zgodę.    

 

8. Organizacja imprezy sportowo-rekreacyjnej jest związana z koniecznością przetwarzania 

danych osobowych, w związku z tym osoba biorąca czynny udział w tym wydarzeniu jest 

zobowiązana do podania danych osobowych. Brak podania danych, uniemożliwi wzięcie 

udziału w organizowanym wydarzeniu.  

 

9. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jak również 

nie będą podlegały profilowaniu. 


