
REGULAMIN Wirtualnego IV Biegu Anioła 2021 

 

I. CEL 
1. Popularyzacja i upowszechnienie biegania jako najprostszej formy 

rekreacji. 
2. Propagowanie idei opieki hospicyjnej nad dziećmi i młodzieżą oraz 

promocja wolontariatu na rzecz nieuleczalnie chorych. 
3. Impreza ma charakter charytatywny i dochód z niej zostanie przekazany na

rzecz Fundacji Hospicjum Pomorze Dzieciom na wspieranie i świadczenie 
opieki paliatywnej nad dziećmi i młodzieżą.

 

II. ORGANIZATOR 
Organizatorem WIRTUALNEGO IV Biegu Anioła 2021 (Imprezy) jest:

Fundacja Iron Team 
ul. Trakt św. Wojciecha 431/3 

80-007, Gdańsk 
NIP 583 343 36 42 

REGON 38950524700000 
KRS 0000911880

 

III. TERMIN I MIEJSCE 
1. Bieg wirtualny będzie realizowany przez uczestników w dowolnym, 

dostępnym dla uczestnika miejscu na dystansie minimum 2000 m. 
2. Trasę można pokonać biegnąc, maszerując, pływając bądź podczas jazdy 

na rowerze.
3. Za oficjalny termin zawodów uznaje się daty:

 od 19.12.2021 do 31.12.2021 r. 
 

IV.   UCZESTNICTWO 
1. W biegu mogą brać udział osoby pełnoletnie, które wniosły opłatę 

startową. 
2. Dzieci i młodzież mogą startować pod opieką osób dorosłych. 
3. Zgłoszenia oraz opłaty osób niepełnoletnich mogą być realizowane tylko 

przez ich opiekunów.

V. KLASYFIKACJE I WYNIKI 
1. W biegu nie obowiązują żadne limity czasowe. 
2. Każdy uczestnik dokonuje pomiaru dowolnym urządzeniem wyposażonym 

w GPS. Może to być aplikacja biegowa w telefonie, zegarek biegowy, 
pulsometr itp. 
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3. Wynik w postaci zrzutu ekranu z aplikacji lub zdjęcia zegarka można 
umieścić w wydarzeniu biegu na FB wraz z informacją o numerze 
startowym, umożliwiając identyfikację osoby startującej. Link do 
wydarzenia opublikowany będzie na fun page Fundacji Iron Team na FB: 
(1) Fundacja Iron Team | Facebook 
Bieg ma charakter koleżeński, jego misją jest zachęcenie do (1) 
Fundacja Iron Team | Facebook  aktywności oraz wsparcia słusznej idei. Nie
będziemy kontrolować czy każdy z uczestników bieg ukończył.

4. Ze względu na formułę biegu nie będzie prowadzona klasyfikacja 
generalna.

 

VI. ZGŁOSZENIA i OPŁATY 
1. Zgłoszenia do IV Biegu Anioła przyjmowane są za pośrednictwem zapisów 

online –linku zamieszczonego w wydarzeniu na FB organizatora w 
nieprzekraczalnym terminie do 31.12.2021. Link do wydarzenia 
opublikowany będzie na profilu grupy Iron Team: (1) Fundacja Iron Team | 
Facebook 

2. Za skuteczne zgłoszenie do Imprezy uważa się dostarczenie prawidłowo 
wypełnionego formularza online i wpływ wpłaty na cele statutowe 
Hospicjum na konto Organizatora – Fundacji Iron Team Nr konta Fundacji: 
84 1870 1045 2078 1070 6243 0001 (Nest Bank)

3. Udział w biegu jest jednoznaczny z przekazaniem darowizny na cele 
statutowe Hospicjum w kwocie: 49, 59, 69, 79 lub 89 zł. 
Tytuł przelewu: „Bieg charytatywny – wpłata na cele statutowe 
Hospicjum”.

4. Pakiet zawiera pamiątkowy medal oraz upominki od organizatora.
 

VII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 
Administratorem danych osobowych jest Organizator (Fundacja Iron Team ul. 
Trakt św. Wojciecha 431/3 80-007, Gdańsk NIP 583 343 36 42 REGON 
38950524700000 KRS 0000911880). 

1. Dane osobowe Uczestników Biegu Anioła będą przetwarzane w celu: 
a) zawarcie i wykonania umowy, tj. organizacji i przeprowadzenia Imprezy 

(podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit b rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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 jako RODO; 

b) dochodzenia ewentualnych roszczeń (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit.
b i f RODO w ramach uzasadnionego interesu prawnego Organizatora);

c) Wykonania obowiązków prawnych np. wystawiania rachunków lub 
faktur, (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO); 
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d) W celach informacyjnych, wewnętrznych celach administracyjnych, 
analitycznych i statystycznych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a i f 
RODO w ramach uzasadnionego interesu prawnego Organizatora); 

e) ogłoszenia wyników Imprezy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a 
RODO); 

f) promocyjnych i marketingowych obecnej edycji oraz przyszłych edycji 
biegu stacjonarnego oraz wirtualnego (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 
lit. a i f RODO w ramach uzasadnionego interesu prawnego 
Organizatora).

3. Dane osobowe Uczestników Biegu Anioła mogą być przekazane 
następującym kategoriom odbiorców:
a) podmiotom, którym muszą być udostępnione na podstawie przepisów 

prawa; 
b) podmiotom, z którymi Organizator współpracuje w celu organizacji 

Imprezy, w szczególności podmiotom za pośrednictwem, których 
dokonywane są zgłoszenia do udziału w Imprezie, podmiotom 
świadczącym obsługę pomiaru czasu;

c) innym podmiotom współpracującym z Organizatorem w celu realizacji 
jego praw (ubezpieczycielom, podmiotom świadczącym usługi: 
informatyczne, prawne, marketingowe). 

4. Organizator przetwarza następujące dane: dane identyfikacyjne (imię i 
nazwisko, data urodzenia, miejsce zamieszkania, NIP), dane kontaktowe 
(numer telefonu, adres email, adres zamieszkania), dane rozliczeniowe 
(numer rachunku bankowego), nazwę klubu, wizerunek. 

5. Dane osobowe przechowywane będą przez przechowywane przez 
Administratora danych osobowych przez okres 10 lat lub do czasu 
przedawnienia roszczeń oraz upływu przechowywania dokumentów na 
potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych. Po upływie 
ostatniego z tych okresów dane Uczestnika zostaną usunięte lub 
zanonimizowane przez Organizatora. 

6. Uczestnik ma prawo do żądania od Administratora dostępu do danych 
osobowych jego dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania, a także ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania, a także przenoszenia danych. W przypadku dokonania 
naruszeń związanych z ochroną danych osobowych przez Administratora, 
uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie 
uniemożliwia udział w Biegu Anioła. 

8. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych, w celu ogłoszenia wyników 
Imprezy oraz przetwarzanie danych osobowych w postaci wizerunku jest 
dobrowolne, a jej nie wyrażenie uniemożliwi publikacje uzyskanego wyniku 
bądź wizerunku. Zgoda będzie mogła być w każdym czasie wycofana, ale 
cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego 
dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem. 

9. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego. 
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VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. Wszystkich Uczestników Biegu obowiązuje niniejszy Regulamin. 
2. Uczestnik potwierdza, iż startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i 

ponosi związane z tym ryzyko, przyjmując do wiadomości, że udział w 
Biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i 
zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów 
fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze 
majątkowym. 

3. Wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz dokonanie opłaty startowej 
oznacza, że Uczestnik ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego 
się z uczestnictwem w Biegu i dobrowolnie zdecydował się podjąć to 
ryzyko, startując w Biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność. 

4. W sprawach nieujętych w Regulaminie rozstrzyga Organizator. Jeżeli 
którekolwiek z postanowień Regulaminu zostanie częściowo lub w całości 
uznane za nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania –wszelkie inne 
postanowienia (w całości bądź częściowo) zachowują ważność. 

5. Organizator ma prawo do wiążącej interpretacji postanowień Regulaminu.
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