Regulamin:
CEL WYDARZENIA:
1. Promocja biegania, NW, a także innych form ruchowych, integracja
społeczności biegowej i rowerowej w Polsce i poza jej granicami.
2. Promocja zdrowego trybu życia.
WARUNKI UDZIAŁU:
W wydarzeniu mogą wziąć udział osoby pełnoletnie, które dokonały rejestracji i
wniosły opłatę startową. Osoby niepełnoletnie oczywiście mogą wziąć udział w
wydarzeniu, ale pod opieką osób dorosłych. Zgłoszenia osób niepełnoletnich mogą
się odbywać tylko przez ich dorosłych opiekunów.
ZASADY UDZIAŁU:
1. Wydarzenie ma charakter towarzyski, zabawowy. Wydarzenie nie jest imprezą
masową.
2. Wydarzenie ma charakter wirtualny. Uczestnicy sami wyznaczają sobie miejsce,
trasę i czas.
3. Dystans pokonać można biegiem, marszem, przejechać na rowerze, wózku
inwalidzkim, bieżni mechanicznej, rowerze stacjonarnym, orbitrek, rolkach,
hulajnodze , deskorolce.
5. Metodę płatności za pakiet dostępne w sklepie wybiera uczestnik . Możliwe są 3
metody dostawy:
•
•
•
•
•
•

Pocztą Polską (cena 8.90 zł)
kurier (cena 16 zł)
In Post Paczkomaty (cena 12 zł)
Odbiór osobisty Pniewy (WLKP) po wcześniejszym umówieniu terminu.
Na wpłatę czekamy 10 dni , w przypadku jej braku zamówienie jest
anulowane.
6. Sposób realizacji transakcji na stronie reguluje Regulamin Sklepu, dostępny
pod
linkiem: Regulamin

WYSYŁKA :
Pakiety zakupione i opłacone wysyłane będą do 10 dni roboczych od
potwierdzenia przebytego dystansu.
Cały proces rejestracji:
1. Wybierasz na stronie wydarzenie.
2. Dokonujesz zakupu przez sklep.
3. Opłacasz pakiet ( przelewem elektronicznym lub przelewem tradycyjnym).

4. Otrzymujesz maila z potwierdzeniem i formatką startową.
5. Startujesz ! :)
Następnie wysyłasz nam wiadomość na kontakt@virtualfunrun.pl z potwierdzeniem
przebytego dystansu i wtedy dla odmiany medal leci do Ciebie !:)
Start na własną odpowiedzialność :
Zawodnik startuje w Wydarzeniu na własną odpowiedzialność znając stan swojego
zdrowia i wobec braku przeciwwskazań do udziału w tego typu Wydarzeniu.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kontuzje uczestnika
wynikające z udziału w Wydarzeniu.
Ochrona danych osobowych:
Administratorem danych osobowych jest VirtualFunRun Arkadiusz Robak Wawrzyńca
17 c 62-045 Pniewy
•

Dane osobowe uczestników Wydarzenia 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 (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88,
RODO),
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. z 2016 r.
poz.
922., UODO), polskimi przepisami przyjętymi w celu umożliwienia stosowania
RODO,
innymi obowiązującymi przepisami prawa, niniejszym Regulaminem.

•

Administrator danych osobowych nie przekazuje danych do państwa
trzeciego/organizacji międzynarodowej. Dane osobowe uczestników nie będą
podlegać
zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

•

Podstawę przetwarzania Pani/Pani danych osobowych stanowi art. 23 ust. 1
pkt 3
UODO oraz art. 6 ust. 1 lit b) RODO – realizacja umowy (akceptacja
Regulaminu i
zgłoszenie udziału w Wydarzeniu stanowi zawarcie umowy) oraz art. 23 ust. 1
pkt 1
UODO i art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – dobrowolna, jednoznaczna, świadoma i
konkretna
zgoda osoby, której dane dotyczą.

•

Uczestnikom przysługują prawa do
a) dostępu do danych,
b) sprostowania danych,
c) usunięcia danych,

d) ograniczenia przetwarzania danych,
e) cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w postaci wizerunku w
dowolnym momencie, co uniemożliwi jednak udział w Biegu.
•

Uczestnikom przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Generalnego
Inspektora Ochrony Danych Osobowych (a od 25 maja 2018 r. Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych) na przetwarzanie ich danych przez
Administratora.
Realizacja uprawnień, o których mowa powyżej może odbywać się poprzez
pisemne
wskazanie swoich żądań przesłane na adres Administratora.

