
Zawody treningowe obedience o Puchar Zarzewa – 3 października 2020 r. 

REGULAMIN ZAWODÓW I ZALECENIA SANITARNE 
 

1. Wszystkie psy na terenie zawodów muszą być na smyczy. Wyjątek stanowią psy, które w danym 
momencie startują. 

2. Na terenie zawodów należy zachowywać odpowiednie dystanse między sobą. W miejscach, 
gdzie to nie będzie możliwe zalecamy noszenie maseczek zakrywających usta i nos. 

3. Na terenie zawodów będą dostępne płyny dezynfekujące. 
4. Organizator nie zapewnia profesjonalnej obsługi medycznej podczas imprezy.  
5. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione na terenie zawodów.  
6. Uczestnik zawodów wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z 

rozumieniem ustawy dla celów związanych z imprezą.  
7. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z uczestników wywiadu, 

robienia mu zdjęć i filmowania na potrzeby reklamowe, promocyjne, wykorzystania w Internecie 
lub w transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na inne potrzeby komercyjne.  

8. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania na całym świecie 
wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających 
uczestników biegu. Mogą one być wykorzystane przez Organizatora poprzez umieszczanie na 
nośnikach typu CD-Rom, DVD, w katalogach oraz mediach, na stronach internetowych, w 
gazetach i na wystawach, jak również na potrzeby promocyjno - reklamowe związane z 
działalnością prowadzoną przez Organizatora.  

9. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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, dalej: RODO) informujemy, iż 
Administratorem danych osobowych uczestników zawodów jest Usługi Informatyczne GEKONET, 
Łódź, 92-014, ul. Weselna 59. Dane osobowe uczestników przetwarzane będą w celach 
organizacji i przeprowadzenia zawodów, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania i odbioru 
nagrody i nie będą udostępniane innym odbiorcom. Uczestnik posiada prawo dostępu do treści 
swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich 
przetwarzanie jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów. Niepodanie 
danych lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w zawodach. Informujemy, że 
wyrażona zgoda może zostać w każdym czasie odwołana. Dane osobowe uczestników imprezy 
będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w Rozporządzeniu 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, 
dalej: RODO).  

10. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu.  
11. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści powyższych punktów w szczególnych 

wypadkach. 


