KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

M I S T R Z O S T W A W P Ł Y W AN I U K L AS I I
AU G U S T O W S K I C H S Z K Ó Ł P O D S T AW O W Y C H
Augustów , 5 czerw ca 2019 r.
1. Termin i miejsce zawodów
05.06.2019r.– Pływalnia CSiR Augustów, ul. Sucharskiego 15,
tel. (0-87) 643 67 58; Fax. 643 67 59, e-mail: info@basenaugustow.pl
2. Organizator
Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie
3. Uczestnictwo.
W zawodach mogą startować uczniowie klas II augustowskich szkół podstawowych,
w ramach realizacji miejskiego programu wychowania wodnego klas II w zakresie nauki
pływania.
4. Program zawodów.
Zbiórka zawodników wraz z wychowawcami o godz. 09:30 przed kasą pływalni.
Rozpoczęcie zawodów godzina 10:00
1. 25 m st. dowolnym
2. 25 m st. dowolnym
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5. Przepisy techniczne.
Pływalnia – długość 25 m, 6 torów, temp. wody 270C, pomiar czasu – ręczny elektroniczny
6. Zgłoszenie do zawodów.
Listę zawodników biorących udział w zawodach (potwierdzoną przez dyrektora szkoły)
należy dostarczyć do sekretariatu pływalni w terminie do 31.05.2019r. Na listach
zgłoszeniowych proszę zaznaczyć znakiem ,,+” osoby umiejące słabiej pływać w celu
rozstawienia ich na skrajnych torach. Informację o wytypowanych uczniach, wychowawcy
klas uzyskają od instruktorów prowadzących zajęcia w poszczególnych klasach.
Pisemną zgodę rodziców na udział dziecka w zawodach
w załączeniu) prosimy dostarczyć wraz z listami zgłoszeniowymi.
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7.Przepisy techniczno – organizacyjne:
- szkoła ma prawo zgłosić dowolną ilość zawodników,
- klasyfikacja klas odbywa się na podstawie punktacji za wyniki indywidualne,
- punktowanych jest pierwszych 20 miejsc wśród dziewcząt i chłopców
- zawody odbędą się seriami na czas.
8.Nagrody:
- zawodnik, który przepłynie dystans 25 metrów otrzyma Certyfikat “Już pływam”
- pierwszych 10 zawodników w kategorii dziewcząt i chłopców otrzyma dyplomy i medale,
- 3 najlepsze klasy otrzymają puchary ufundowane przez CSiR,
9.Dane osobowe:
- Wprowadza się Klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych na podstawie
RODO, stanowiącą załącznik nr 1 do Regulaminu.
10.Postanowienia końcowe:
odprawa techniczna odbędzie się na pływalni CSIR 05.06.2019 o godz. 09:45
- koszty organizacyjne pokrywa organizator,
- Komunikat otrzymują Szkoły Podstawowe z terenu Miasta Augustów.

Załącznik nr 1

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urząd. Unii Europ. z dnia 04.05.2016
r. L 119/1), dalej jako „RODO”, informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych (dalej jako „ADO”) Pani/Pana/Uczestnika jest
Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie mieszczący się przy ul. ul. mjr. Sucharskiego
15 reprezentowane przez dyrektora Pana Andrzeja Zarzeckiego (dalej jako „Ośrodek”). Z
ADO można się skontaktować przez telefon (87) 643 67 58 oraz za pomocą poczty
elektronicznej: info@basenaugustow.pl
2. Został Powołany inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować za pomocą
poczty elektronicznej: kontakt.itrs@gmail.com
3. Dane osobowe Pani/Pana/Uczestnika przetwarzane będą w celu uczestnictwa i promocji
Mistrzostw w pływaniu klas II Augustowskich Szkół Podstawowych zgodnie z dobrowolnie
wyrażoną zgodą z art. 6 ust. 1 lit. a) na:
a) przetwarzanie danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, szkoły oraz wizerunku
i ich publikacji na oficjalnej stronie internetowej ADO, portalu społecznościowym
Facebook i publikacji w prasie i ich portalach,
b) nieodpłatne rozpowszechnianie wizerunku na podstawie art. 81 ust. 1 prawa
autorskiego,
4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Pani/Pana/Uczestnika przysługuje
Pani/Panu prawo dostępu do danych osobowych i uzyskania ich kopii, poprawiania,
usunięcia, jeśli przetwarzanie odbywa się za wyrażoną wcześniej zgodą, żądania
ograniczenia przetwarzania danych osobowych, przenoszenia danych oraz prawo
sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Jeżeli dane przetwarzane są na podstawie
zgody osoby, ma ona prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w
dowolnej chwili.
Jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. mają
Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
5. Odbiorcą danych będzie hosting oficjalnej strony internetowej CSiR w Augustowie,
Facebook Inc. ADO nie zamierza przekazywać danych osobowych innym podmiotom
poza organami upoważnionymi do tego na podstawie przepisów prawa lub jest konieczne
w sytuacji żywotnego interesu osoby, której dane dotyczą zgodnie z art. 6 ust. 1. lit d)
RODO.
6. Dane osobowe Pani/Pana/Uczestnika nie będą przetwarzane w sposób
zautomatyzowany i nie będą podlegały automatycznemu profilowaniu.
7. ADO nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej z wyjątkiem danych publikowanych na oficjalnym profilu
społecznościowym administratora - Facebook (USA).
8. Dane osobowe zostaną usunięte niezwłocznie po upływie 30 dni od zakończenia
zawodów lub do wycofania zgody.
9. Dane są podawane przez osoby, których dotyczą, dobrowolnie, niemniej uczestnictwo w
zawodach nie jest możliwe bez ich podania.

