
R  E  G  U  L  A  M  I  N  

IV BOGUSZOWICKIEGO CHODU 

 

1) Zgłoszenia przyjmowane będą w dniach: 27.06-14.07.2022r. w biurze Spółdzielni 

Mieszkaniowej „Południe”. 

2) Start 30.07.2022r. z Parku Osiedlowego (przy ul. Bogusławskiego) o godz. 15:15.  

Długość trasy ok. 6,5 km.  

3) Można startować całymi rodzinami lub indywidualnie. Osoby niepełnoletnie chcące brać udział 

w chodzie muszą być pod opieką rodzica bądź pełnoletniego opiekuna. 

4) Konkurencje: 

− najliczniejsza rodzina IV-ego Boguszowickiego Chodu, 

− najstarszy uczestnik chodu, 

− najmłodszy uczestnik chodu idący samodzielnie.  

5) W powyższych konkurencjach mogą wziąć udział uczestnicy, którzy przejdą całą trasę chodu. 

6) Dla uczestników Chodu czekają nagrody i niespodzianki. 

7) Uczestników prosimy o zaopatrzenie się w dopasowany do warunków strój (w razie niepogody 

kurtki przeciwdeszczowe lub peleryny). 

8) Ubezpieczenie od imprez masowych zapewnia Organizator. 

9) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wywołane przez uczestników chodu 

wyrządzone osobom trzecim lub innym uczestnikom chodu. 

10) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez uczestników chodu 

wywołane przez osoby trzecie lub będące skutkiem okoliczności niezależnych od organizatora.  

11) Zabroniony jest udział w wydarzeniu osobom pod wpływem alkoholu i innych środków 

odurzających. Użycie tego rodzaju środków zagraża zdrowiu i życiu osobie przyjmującej 

substancje oraz negatywnie wpływa na bezpieczeństwo poruszającego się peletonu. 

12) Osoby nie mogące kontynuować chodu w tempie grupy będą zobowiązane do poruszania się  

w ruchu ulicznym na własną odpowiedzialność. 

13) Zgodnie z art. 13. ust.1 i ust. 2 RODO  informujemy, iż:  

1. Współadministratorami Pani/Pana danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa 

,,Południe” z siedzibą w Rybniku Os. Południe 37 oraz Rada Dzielnicy Boguszowice 

Osiedle z siedzibą w Rybniku Os. Południe 37. Na zasadzie współadministrowania, 

zgodnie z art. 26 rozporządzenia 2016/679 zawarli stosowne porozumienie. Każdy  

z administratorów zobowiązuje się do dołożenia należytej staranności, by zapewnić 

bezpieczeństwo przetwarzania Państwa danych i do każdego możecie Państwo zwrócić 

się z wszelkimi pytaniami. Współadministratorzy podzielili zadania względem siebie  

w sposób wyraźny. Współadministrowanie odbywa się w sposób pełny na zasadzie 

solidarnej odpowiedzialności. Więcej szczegółów w tym zakresie otrzyma Pan/Pani 

wysyłając zapytanie na adres: smp@smp.rybnik.pl 

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w oparciu o art. 6 ust. 1 pkt a RODO  

tzn. o udzieloną zgodę.   



3. Informujemy, że podczas imprezy wizerunek uczestników będzie utrwalany w formie 

zdjęć i zapisów video, a zatem przetwarzaniu ulegnie wizerunek osób biorących udział 

w imprezie, który następnie może zostać  nieodpłatne opublikowany w materiałach 

medialnych (Internet, radio, telewizja, prasa, publikacje drukowane) oraz w materiałach 

marketingowych organizatora służących promocji Chodu i w materiałach 

marketingowych innych instytucji powiązanych z organizacją tego wydarzenia. Każdy 

uczestnik, poprzez zgłoszenie swojego udziału, wyraża zgodę na powyższe. 

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji 

międzynarodowej.  

5. Pani/Pana dane osobowe w postaci imienia, nazwiska, adresu, numeru telefonu oraz 

numeru pesel będą przechowywane przez okres 1 roku, natomiast Pani/Pana 

wizerunek będzie przechowywany przez okres 10 lat. 

6. W przypadku gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana 

narusza przepisy RODO r., ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

7. Został powołany Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować e-mail: 

smpoludnie.iod@kpgsulkowski.pl; tel. 784 024 233; 

8. Mają Państwo prawo do: 

a. dostępie do treści moich danych osobowych, 

b. możliwości sprostowania moich danych osobowych,  

c. usunięcia moich danych osobowych,  

d. ograniczenia przetwarzania moich danych osobowych, 

e. przenoszenia moich danych osobowych,  

f. wniesienia sprzeciwu dotyczącego przetwarzania moich danych osobowych, 

g. cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych, 

w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem, wyżej wymienionych 

czynności można dokonać przez zgłoszenie na adres e-mailowy administratora danych 

osobowych: smp@smp.rybnik.pl . 

14) Podczas Chodu należy zachować ostrożność, nie wyprzedzać Prowadzącego.  

15) Kolumna Chodu składa się z: Prowadzącego, peletonu, Zamykającego.  

16) Osobą odpowiedzialną za całość Chodu, trasę oraz rozstawienie służb jest  

Zdzisław Włodek – tel. 728 359 450. 
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