
REGULAMIN 
MTB WIÓREK – 03.10.2020 

 

I. Organizator: 
Wiejskie Stowarzyszenie Integracyjne „ WIESTIN”, Gmina Mosina 
Partnerzy: Sołectwo Wiórek, Sołectwo Czapury, OSP Gminy Mosina, Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mosinie 
 

II. Termin, miejsce i trasa: 
• Zawody odbędą się w sobotę, 03.10.2020 r.  na terenie wsi Wiórek i okolicznych lasów.  

• Biuro Zawodów, Start/Meta Wiórek ul. Podleśna nr 70 

• Trasy przebiegają drogami leśnymi i gruntowymi 

• Trasy nie posiadają atestu 

• Start od godz. 11:00 na dystansach 21,2 km oraz 42,4 km– Szczegółowy program minutowy zostanie 
podany w terminie późniejszym na podstawie listy zgłoszeń. 

 

III. Pomiar czasu  
• W wyścigu na trasie średniej i dużej pomiar czasu jest realizowany systemem elektronicznym.  
• Klasyfikacja następuje na podstawie czasu netto.  
• Pomiar czasu dokonuje firma „Maratończyk pomiar czasu”. Zapisy elektroniczne trwają do 1.10.2020 r. 

do godz. 22:00 
• Powyższe punkty nie obowiązują w wyścigach na trasie małej i mini. 
 

IV. Uczestnictwo: 
• W zawodach mogą wziąć udział zawodnicy indywidualni, niezależnie od wieku, miejsca zamieszkania, 

przynależności klubowej i narodowości.  
• Zawodnicy w kategorii dzieci urodzone w roku 2015 i młodsi mogą przejechać trasę razem z rodzicami 

lub opiekunami. 
• Zawodnicy powyżej 18 roku życia podpisują oświadczenie o biegu na własną odpowiedzialność. 

(Zawodnicy zobowiązani są do przedstawienia zaświadczenia lekarskiego o zdolności do udziału w 
biegach długodystansowych lub do podpisania oświadczenia udziału na własną odpowiedzialność). 
Osoby w wieku poniżej 18 lat, (które w dniu zawodów tj. 3 października 2020r. nie osiągnęły jeszcze 
pełnoletności) zobowiązane są do posiadania pisemnej zgody na udział w zawodach od rodziców lub 
prawnych opiekunów, z ich podpisem.  

 

V. Zgłoszenia: 
Wyścig na trasie mini i małej (dla zawodników ur. w roku 2009 i młodszych) 
• Zgłoszenia do wyścigu przyjmowane będą WYŁĄCZNIE ON LINE – link do zapisów na stronie 

www.osirmosina.pl, www.wiestin.pl 
 

Wyścig na trasie dużej i średniej (dla zawodników ur. w roku 2006 i starszych) 
• Zgłoszenia do wyścigu oraz płatność przyjmowane będą WYŁĄCZNIE ON LINE – link do zapisów na 

stronie www.osirmosina.pl, www.wiestin.pl 
 

TRASA MINI I MAŁA – OPŁATY (dla zawodników ur. w latach 2009 I MŁODSI) 
Udział w zawodach jest płatny.  
- Zapisy do dnia 01.10.2020 - opłata w wysokości 10 zł. – płatność on line  
Limit osób startujących: 200 zawodników 
Dzieci nie mają pomiaru czasu.  
 

TRASA ŚREDNIA – OPŁATY (dla zawodników ur. w latach 2003-2008) 
Udział w zawodach jest płatny.  
- Zapisy do dnia 24.09.2020 - opłata w wysokości 25 zł. – płatność on line 
- Po terminie 24.09.2020 - opłata w wysokości 35 zł, organizator nie gwarantuje pełnego pakietu 
startowego.  
Limit startujących: 40 osób na trasie średniej.  

http://www.osirmosina.pl/
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TRASA DUŻA – OPŁATY (dla zawodników ur. w  roku 2006 i starsi) 

Udział w zawodach jest płatny.  
- Zapisy do dnia 24.09.2020 - opłata w wysokości 50 zł. – płatność on line 
- Po terminie 25.09.2020 - opłata w wysokości 75 zł, organizator nie gwarantuje pełnego pakietu 
startowego. 
Limit startujących na dystansie 21,2 km: 250 osób 
Limit startujących na dystansie 42,4 km: 200 osób  
 
INFORMACJE DLA TRASY ŚREDNIEJ I DUŻEJ  

• istnieje możliwość przeniesienia opłaty na inną osobę. Przeniesienie opłaty startowej jest możliwe do 
dnia 01.10.2020 r. po wcześniejszym zgłoszeniu mailowym na osobnym formularzu dostępnym na 
stronie www.osirmosina.pl - zakładka „MTB Wiórek” na adres estera.wekwert@mosina.pl  

• Do startu dopuszczeni zostaną zawodnicy, którzy:  
- Dokonają weryfikacji w Biurze Zawodów. Odbieranie pakietów i numerów startowych odbywać się 
będzie osobiście na podstawie dokumentu tożsamości z datą urodzenia oraz zdjęciem lub na podstawie 
upoważnienia zamieszczonego na stronie www.osirmosina.pl - zakładka „MTB Wiórek” Należy ją 
wydrukować, uzupełnić i przekazać podpisaną przez siebie kartę osobie, która odbiera pakiet za 
zawodnika.  
- Przedstawią zaświadczenie lekarskie stwierdzające zdolność do udziału w zawodach 
długodystansowych lub złożą oświadczenie wyrażające zgodę na udział w zawodach na własną 
odpowiedzialność podpisane własnoręcznie. Osoby w wieku poniżej 18 lat, (które w dniu zawodów tj. 
3 października 2020 r. nie osiągnęły jeszcze pełnoletności) zobowiązane są do posiadania pisemnej 
zgody na udział w zawodach od rodziców lub prawnych opiekunów, z ich podpisem. 
- Wyrażą pisemną zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby organizacji  MTB WIÓREK w 
dniu 03.10.2020 roku na stronach internetowych, w prasie i mediach oraz na listach startowych. Za 
osoby w wieku poniżej 18 lat, (które w dniu zawodów tj. 3 października 2020r. nie osiągnęły jeszcze 
pełnoletności) zgodę podpisuje rodzic lub prawny opiekun. 
- Dokonają wpłaty wpisowego w terminie 2 dni od dnia rejestracji na konto organizatora zawodów po 
wypełnieniu zgłoszenia elektronicznego. Istnieje możliwość dokonania opłaty przelewem tradycyjnym 
(podczas rejestracji po przejściu do panelu płatności należy wybrać opcję przelewu/blankietu 
tradycyjnego). Opłata za udział w zawodach jest opłatą manipulacyjną organizatora zawodów na 
rzecz realizacji zadania. W przypadku rezygnacji ze startu w zawodach uczestnikowi nie przysługuje 
zwrot wpisowego. Organizator NIE WYSTAWIA FAKTUR VAT. 

• Pobranie numeru startowego przez zawodnika będzie równoznaczne z akceptacją regulaminu 
zawodów.  

• Za zgłoszenie uważane jest prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie 
internetowej oraz wpłacenie opłaty startowej.  

• Po zarejestrowaniu zgłoszenia i zaksięgowaniu opłaty startowej dane zawodnika zostaną opublikowane 
na liście zgłoszeń na stronie internetowej. Do zawodów zostają dopuszczeni zawodnicy, którzy 
terminowo dokonali opłaty startowej i widnieją na liście startowej.  

• Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem zawodów i zobowiązany jest do jego 
przestrzegania.  

• Numery startowe będą wydawane w biurze zawodów po złożeniu oświadczeń.  
• Otwarcie biura zawodów (akredytacja zawodników, wydawanie numerów i pakietów startowych): 

 
Piątek 02.10.2020 Świetlica w Wiórku ul. Podleśna 12 w godzinach 18:00 – 20:30. 

 
Sobota 03.10.2020  Wiórek, ul. Podleśna 70 (okolice start/meta) w godzinach 7:30 – 10:30 

 

Minimum 30 minut przed startem zawodnik musi odebrać pakiet startowy. 
W przypadku nie wyczerpania limitu zgłoszeń, ostatnie zgłoszenia w dniu 

startu przyjmowane są najpóźniej 30 minut przed startem. 
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PAKIETY STARTOWE DLA DZIECI PROSIMY ODEBRAĆ W PIĄTEK LUB W SOBOTĘ 
DO GODZINY 9:15 

• Numer startowy musi być przypięty z przodu na linkach (na kierownicy roweru) nad przednim kołem. 
• Chip pomiarowy musi przymocowany do ramy roweru. Najbezpieczniej przywiązać go do linek 

przednich na rowerze, chip nie może dotykać części metalowych roweru (istnieje możliwość błędnego 
odczytania czasu) Po wyścigu chipy podlegają zwrotowi – opłata za pomiar czasu wliczona jest w opłatę 
startową.  

• W przypadku rezygnacji z udziału w zawodach prosimy o poinformowanie organizatora drogą mailową 
na adres: estera.wekwert@mosina.pl 

 

VI. Sposób rozgrywania zawodów:  
 

Lp. Kategorie wiekowe Godz. startu Ilość 
okrążeń 

Nazwa i 
długość trasy 

Limit 
czasu 

1.  Chłopcy ur w roku 2015 i młodsi 9:40 1 Mini   0,4 km 5 min 

2.  Dziewczęta ur w roku 2015 i młodsi 9:45 1 Mini   0,4 km 5 min 

3.  Chłopcy ur w latach 2012 i młodsi 9:50 1 Mała 1,4 km 8 min 

4.  Dziewczęta ur w latach 2012 i młodsi 10:00 1 Mała 1,4 km 8 min 

5.  Chłopcy ur w latach 2009 i młodsi 10:15 2 Mała 2,8 km 12 min 

6.  Dziewczęta ur w latach 2009 i młodsi 10:30 2 Mała 2,8 km 12 min 

7.  Chłopcy ur w latach 2006 - 2008 9:00 1 Średnia ok.7,0km  35 min 

8.  Dziewczęta ur w latach 2006 - 2008 9:00 1 Średnia ok 7,0km 35 min 

9.  Chłopcy ur w latach 2003 - 2005 9:00 1 Średnia ok 7,0km 35 min 

10.  Dziewczęta ur w latach 2003 - 2005 9:00 1 Średnia ok.7,0km 35 min 

21,2 km  

1.  Elita K 30 ur w latach 1990 - 2006  1 Duża 21 km 1:40:00 

2.  Elita M 30 ur w latach 1990 - 2006  1 Duża 21 km  1:40:00 

3.  Masters K 40 ur w latach 1980 - 1989  1 Duża 21 km  1:40:00 

4.  Masters M 40ur w latach 1980 - 1989  1 Duża 21 km  1:40:00 

5.  Masters K 55 ur w latach  1965 - 1979  1 Duża 21 km  1:40:00 

6.  Masters M 55 ur w latach  1965 - 1979.  1 Duża 21 km  1:40:00 

7.  Masters  K 55+ ur w latach  1964 i starsi  1 Duża 21 km  1:40:00 

8.  Masters M 55+ ur. w latach  1964 i starsi  1 Duża 21 km  1:40:00 

42,4 km  

1.  Elita K 30 ur w latach 1990 - 2002  2 Duże 42 km 3:00:00 

2.  Elita M 30 ur w latach 1990 - 2002  2 Duże 42 km 3:00:00 

3.  Masters K 40 ur w latach 1980 - 1989  2 Duże 42 km 3:00:00 

4.  Masters M 40ur w latach 1980 - 1989  2 Duże 42 km 3:00:00 

5.  Masters K 55 ur w latach  1965 - 1979  2 Duże 42 km 3:00:00 

6.  Masters M 55 ur w latach  1965 - 1979  2 Duże 42 km 3:00:00 

7.  Masters  K 55+ ur w latach  1964 i starsi  2 Duże 42 km 3:00:00 

8.  Masters M 55+ ur. w latach  1964i starsi  2 Duże 42 km 3:00:00 

Informacje dotyczące klasyfikacji: 
a) Kategoria Kobiety na dystansie 42 km – obowiązujące zasady: 
Jeżeli na liście startowej do dnia 28 września 2020 r. znajdzie się regulaminowa ilość zawodniczek, zawody 
na dystansie 42 km będą rozgrywane w następujący sposób: 
- powyżej 30 zawodniczek – obowiązują kategorie wiekowe 
- od 15 do30 zawodniczek – Kategoria OPEN, bez kategorii wiekowych 
- poniżej 15 zawodniczek – zawodniczki z dystansu 42 km zostają przeniesione na dystans 21 km. 
 
Organizacja: start podzielony na strefy czasowe. Zawodnicy ustawiają się w strefie, zgodnej ze swoim 
deklarowanym czasem. Pierwsze starty odbędą się na dystansie 42,4 km, a następnie 21,2 km 
Zawodnik wybiera tylko jeden dystans.  



 
1. Rozgrywana będzie jedna konkurencja- wyścig terenowy [cross country]. W zależności od tempa 
rozgrywania wyścigów oraz ilości zgłoszeń organizator zastrzega sobie prawo przyśpieszenia lub opóźnienia 
startu poszczególnych kategorii wiekowych a także ich łączenie, jeśli w danej kategorii wiekowej wystartuje 
mniej niż 5 osób. 
 
2.Trasa jest dostępna na stronie: www.osirmosina.pl.  
 
3. Uczestnikom zabrania się: 
               - skracania trasy i opuszczania okrążeń 
               - Korzystania z pomocy osób trzecich 
               - wymiany roweru 
               - utrudniania jazdy innym zawodnikom/zajeżdżania itp./ 
               - niebiorącym udziału w wyścigu poruszania po jego trasie 
 
4. Zawodnicy zobowiązani są do respektowania poleceń kierownictwa zawodów i przestrzegania 
niniejszego regulaminu. 
 
5. Do startu dopuszczeni zostaną tylko zawodnicy posiadający kask. 
W przypadku zejścia z trasy, należy poinformować o tym fakcie najbliższe służby znajdujące się na trasie lub 
telefonicznie organizatora 
 
6. Sędzia główny może zastosować kary; 
                - ustne upomnienie 
                - przesunięcie na dalszą lokatę 
                - wykluczenie z zawodów 

VII Zasady finansowania  
• Koszty związane z przeprowadzeniem imprezy pokrywają organizatorzy oraz sponsorzy.  
• Zawodnicy przyjeżdżają na koszt własny lub organizacji delegującej. 
 

VIII. Klasyfikacja  
Prowadzona będzie klasyfikacja indywidualna: o miejscu zawodnika decyduje miejsce zajęte w wyścigu w 
swojej kategorii wiekowej 
Klasyfikacja OPEN: Klasyfikacja kobiet i mężczyzn z terenu Gminy Mosina (decyduje adres zamieszkania).  
 

IX. Nagrody: 
• Zawodnicy, którzy zajmą miejsca 1 - 3 w poszczególnych kategoriach otrzymają statuetki, nagrody 

rzeczowe. 

• Każdy uczestnik zawodów otrzyma nr startowy, pamiątkowy medal, posiłek regeneracyjny, wodę, 
pamiątkowy gadżet 

 

X. Szczególne zasady bezpieczeństwa  
• Zabroniony jest start zawodników, którzy są chorzy, przeziębieni, przemęczeni, spożywali alkohol, 

środki chemiczne wpływające na zdolności psychofizyczne, jakiekolwiek leki bez wiedzy lekarza lub nie 
posiadają wystarczającej wiedzy odnośnie swojego stanu zdrowia i formy sportowej.  

• W przypadku odczucia jakichkolwiek dolegliwości w czasie zawodów zawodnicy powinni natychmiast 
przerwać jazdę, poprosić wolontariuszy lub najbliższe osoby o wezwanie pomocy lub osobiście udać się 
do punktu pomocy medycznej na mecie.  

• Organizator posiada ubezpieczenie OC i NNW w zakresie podstawowym.  
• Zachęcamy, aby osoby rozpoczynające przygodę z rowerem, wracające po kontuzji lub dłuższej 

przerwie, pokonały trasę zawodów  rekreacyjnie, dostosowując tempo jazdy do aktualnej formy i 
kondycji.  

• Zawody odbędą się bez względu na pogodę.  
 

http://www.osirmosina.pl/


XI. Postanowienia końcowe  
• Uczestnicy mają obowiązek zachowania zasad fair-play podczas trwania Zawodów.  
• W przypadku osiągnięcia limitu zgłoszeń OSiR w Mosinie będzie przyjmował zawodników na listę 

rezerwową na adres email: estera.wekwert@mosina.pl   
• Organizator:  
 - zapewnia opiekę lekarską w trakcie trwania imprezy rowerowej, toalety.  
 - nie będzie odpowiadał za przedmioty pozostawione bez zabezpieczenia lub skradzione podczas 

imprezy.  
 - zastrzega sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu.  
• Parking dla uczestników zawodów:  
- przy świetlicy Wiejskiej w Wiórku, ul. Podleśna 12 
- parking wzdłuż ulicy Podleśnej od strony lasu, wzdłuż ulic lokalnych wsi Wiórek zgodnie z przepisami 

ruchu drogowego 
• Przy wniesieniu protestu związanego z wyścigiem obowiązuje opłata manipulacyjna w wysokości 100 

zł. Po rozstrzygnięciu sporu na korzyść wnoszącego protest opłata zostanie zwrócona.  
• Dane osobowe Uczestników dokonujących rejestracji przetwarzane są 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… (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016 r.) oraz  
Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych   

• Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mosinie, adres  
        siedziby: ul. Szkolna 1, 62-050 Mosina. 
• Prawo wjazdu na teren zawodów przysługuje pojazdom upoważnionym przez organizatora. 

• Biuro zawodów, start/meta – ul. Podleśna 70, Wiórek 

• Catering –ul. Podleśna 70 , Wiórek,  okolice Start/meta 
 
Telefony alarmowe  
• Jednolity numer alarmowy - 112  
• Policja - 997  
• Pogotowie ratunkowe - 999  
• Dyrektor biegu - 61 8132 903 lub 606 935 360 

                                                                                            ORGANIZATOR 
 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA - RODO 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w 

sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), obowiązującego od 25 maja 2018 r., informuję, iż:  

 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mosinie, ul. Szkolna 1, 62-050 Mosina  

 

 2) W podmiocie jest wyznaczona osoba nadzorująca przestrzeganie zasad ochrony danych - kontakt z Inspektorem Ochrony 

Danych – e-mail: aleksandra@eduodo.pl lub iod@eduodo.pl 

 

 3) Pani/Pana dane osobowe oraz dane innych osób współpracujących przetwarzane będą na podstawie obowiązujących 

przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody. Przetwarzanie Pani/Pana danych pozwala nam na 

świadczenie usług, zgodnych ze Statutem Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mosinie m.in. wstępu na obiekty placówki, 

uczestnictwo w zajęciach organizowanych przez placówkę, kontakt związany ze świadczeniem usług, a także przesyłanie 

informacji o planowanych działaniach i informacji marketingowych. W szczególności przetwarzamy Państwa dane osobowe: 

a) w celu wykonania umowy o świadczenie usług (w tym m. in. realizacji zamówień, rozliczeń, komunikacji związanej ze 

świadczeniem usług) Podstawą przetwarzania jest niezbędność do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Jeżeli w trakcie 
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rejestracji lub w czasie korzystania z usługi podała Pani/Pan nam dane, których podanie było opcjonalne to podstawą ich 

przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO); 

b) w celu obsługi reklamacji i ewentualnych innych roszczeń. Podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes Ośrodka Sportu 

i Rekreacji w Mosinie (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na zabezpieczeniu informacji o współpracy (w tym m.in. o historii 

usług świadczonych na Pani/Pana rzecz, komunikacji z nami oraz płatnościach) w celu obsługi ewentualnych roszczeń; 

c) w celach analitycznych lub statystycznych. Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes 

Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mosinie (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na wykorzystywaniu analiz finansowych i 

sprzedażowych na potrzeby wewnętrznego raportowania i wyznaczania optymalnych kierunków naszego rozwoju; 

d) w celu uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mosinie na podstawie zainteresowania 

ofertą OSiR w Mosinie. Podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wykonania umowy (art. 6 ust. 1. b RODO) 

e) w celu promocji działalności OSiR w Mosinie poprzez artykuły, fotografie, filmy itp. w środkach masowego komunikowania, 

w tym stronę internetową i inne. Podstawą prawną przetwarzania danych jest uzyskanie zgody. (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). 

 

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:  

a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działających na zlecenie organów władzy 

publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, 

b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Mosinie przetwarzają 

dane osobowe dla których Administratorem jest Kierownik placówki. 

c) podmioty realizujące zadania Administratora Danych Osobowych, takie jak: operator pocztowy, bank, dostawca 

oprogramowania dziedzinowego 

 

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu/celów określonych w pkt 3, lecz nie 

krócej niż przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji lub innych przepisach prawa. 

 

6) Ma Pani/Pan prawo do żądania od Administratora: 

a)  dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,  

b)  do sprostowania (poprawiania) swoich danych,  

c)  do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach, gdy: 

 - dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane 

 - osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych 

 - dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem 

 - dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa 

 - osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych 

d) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora – 

przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tym zakresie, chyba że będziemy w stanie wykazać, że są one nam niezbędne do 

realizacji zadania narzuconego przez powszechnie obowiązujące prawo, 

e)  do przenoszenia danych,  

f)  prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, 

w celu skorzystania z praw określonych powyżej (lit. a-f) należy skontaktować się z Administratorem lub z Inspektorem Danych 

Osobowych.  

 

7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych 

osobowych narusza przepisu ustawy o ochronie danych osobowych, a od 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.  

 

8) Podanie danych osobowych do spełnienia w/w celów w zależności od rodzaju załatwianej sprawy w Ośrodku Sportu i 

Rekreacji w Mosinie może być wymogiem ustawowym, warunkiem umownym, warunkiem zawarcia umowy lub dowolnie 

wyrażoną zgodą. W sytuacji, gdy podanie danych osobowych jest obowiązkowe do załatwienia określonej kategorii spraw, 

konsekwencją niepodania wymaganych danych osobowych będzie brak możliwości podjęcia skutecznych działań w realizacji 

celu lub świadczenia usługi. 

 



9) Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 


