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POLITYKA PRYWATNOŚCI - OŚWIADCZENIE 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Administratorem danych osobowych podanych przez Uczestników Nocnego Maratonu z 

Przygodami dla Służb Mundurowych i ich Sympatyków „RYŚ” jest Zarząd Terenowy Niezależnego 

Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa przy 

Zakładzie Karnym nr 2 we Wrocławiu, ul. Fiołkowa 38, 53-239 Wrocław. 

2. Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „Użytkownik” zastąpiony został w 

niektórych miejscach określeniem „Ty”,  „Administrator” – „My”. Termin „RODO” oznacza 

Rozporządzenie 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. 

3. Przekazane dane osobowe są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 

10.05.2018 r. oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dn. 18.07.2002 r. 

4. W przypadku zmian w regulacjach prawnych dotyczących ochrony danych osobowych 

Administrator zobowiązuje się o aktualizacji niniejszej Polityki oraz przestrzegania regulacji w 

nowym kształcie. Dotyczy to między innymi rozporządzenia RODO. 

5. Administrator oświadcza, że dokłada wszelkich starao, by dane osobowe podlegały odpowiedniej 

ochronie prywatności. 

6. Administrator używa środków technicznych do odpowiedniej ochrony przetwarzanych danych 

osobowych, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnianiem osobom 

nieupoważnionym, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów, zmianą, utratą lub zniszczeniem. 

2. ZAKRES GROMADZONYCH DANYCH OSOBOWYCH 

1. Korzystanie ze strony internetowej rys-nocnymaraton.pl wiąże się z przesyłaniem 

automatycznych zapytao do serwera. Log obejmuje między innymi adres IP Twojego urządzenia, 

datę, czas, informacje o Twojej przeglądarce oraz systemie operacyjnym. Dane te są ujawniane 

wyłącznie administratorom naszego serwera tj. rejestracjadomen.pl. 

2. Udział w Nocnym Maratonie z Przygodami dla Służb Mundurowych i ich Sympatyków „RYŚ” wiąże 

się z podaniem imienia, nazwiska, miejscowości zamieszkania, numeru telefonu, numeru PESEL 

oraz adresu e-mail. Jedynie Twoje imię i nazwisko zostanie umieszczone na wynikach z danej 

edycji lub na Liście Startowej (wyniki i Lista Startowa umieszczane są na stronie rys-

nocnymaraton.pl, Facebookowym fanpage’u Maratonu oraz w bazie rajdu w dniach imprezy). 

Pozostałe dane nie są udostępniane osobom trzecim i przechowywane są lokalnie. 

3. Podanie danych, o których mowa w rozdziale 2 pkt 2 jest dobrowolne. Odmowa ich podania jest 

równoznaczna z brakiem możliwości uczestnictwa w Nocnym Maratonie z Przygodami dla Służb 

Mundurowych i ich Sympatyków „RYŚ”. 
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4. Twój adres e-mail będzie wykorzystywany jedynie do wysyłania e-maili informacyjnych przez 

Administratora danych.  Adresy e-mail przechowywane są lokalnie. Nie przekazujemy adresów e-

mail i nie będą miały do nich dostępu osoby trzecie. 

5. Jeżeli kontaktujesz się z nami mailowo, to podane dane nie zostaną wykorzystane w celach 

marketingowych. Będą przechowywane w naszej skrzynce w rejestracjadomen.pl w celu 

zarządzania pocztą elektroniczną oraz wysłania odpowiedzi na Twoją wiadomośd. Osoby trzecie 

nie mają do tych danych dostępu. 

3. SPOSÓB PRZETWARZANIA DANYCH 

1. Korzystanie ze strony www.rys-nocnymaraton.pl oraz udział w Nocnym Maratonie z Przygodami 

dla Służb Mundurowych i ich Sympatyków „RYŚ” realizowanym przez Administratora danych jest 

dobrowolne. 

2. Dane, o których mowa w rozdziale 2 pkt 2, przesyłane są za pośrednictwem formularza Google. 

3. Dane osobowe nie będą przekazywane osobom trzecim w celach marketingowych. 

4. Przysługuje Ci prawo do kontroli przetwarzania Twoich danych, które znajdują się w zbiorze 

danych Administratora, a zwłaszcza prawo do żądania uzupełnienia, aktualizacji, sprostowania, 

czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są nieprawdziwe, 

nieaktualne, niekompletne lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy. 

5. Do wszelkich kontaktów w sprawie przechowywania i przetwarzania danych osobowych 

powołaliśmy tzw. Inspektora Danych Osobowych, z którym nawiążesz kontakt poprzez e-mail: 

ido@rys-nocnymaraton.pl. 

4. OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA 

1. Użytkownik serwisu rys-nocnymaraton.pl zobowiązuje się do korzystania z portalu w sposób 

zgodny z prawem. 

2. Użytkownik wprowadzając dane w formularzu zgłoszeniowym na Nocny Maraton z Przygodami 

dla Służb Mundurowych i ich Sympatyków „RYŚ” poświadcza ich prawdziwośd. 

3. Wszelka treśd znajdująca się w serwisie rys-nocnymaraton.pl jest własnością Organizatorów 

Nocnego Maratonu z Przygodami dla Służb Mundurowych i ich Sympatyków „RYŚ” i podlega 

prawom autorskim. Wykorzystywanie ich bez zgody Administratora będzie naruszeniem tych 

praw. 
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