I. Regulamin Run for Help Fundacji Słonie na Balkonie

I. ORGANIZATOR
Organizatorem Run for Help! - zwanego dalej Biegiem, jest Fundacja Słonie
na Balkonie, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000409122 z siedzibą w Łodzi.
II. CEL
1. Realizacja Programu Pomocy Dzieciom po traumie.
2. Promocja aktywności fizycznej.
3. Popularyzacja i upowszechnianie biegania jako najprostszej formy
rekreacji pomimo pandemii
III. TERMIN, MIEJSCE, DYSTANS, TRASA
1. Zawodnik może odbyć Bieg cztery razy w roku.
2. Dystanse do wyboru:
3 km - bieg lub marsz 10 km - bieg
21,1 km - półmaraton
3. Długość półmaratonu wynosi 21,0975 km. przy czym Organizator
przyjmuje za właściwy dystans dla Biegu 21,1 km
(ze względu na odchylenia pomiarowe urządzeń monitorujących czas)
4. Zawodnik może dystans pokonać w dowolnym terenie, przy zachowaniu
zaleceń i ograniczeń Ministerstwa Zdrowia w związku z COVID-19
5. Zawodnicy zobowiązań są do przestrzegania przepisów ruchu
drogowego.

IV. UCZESTNICTWO I ZGŁOSZENIA
1) Za zgłoszenie uważa się rejestrację w systemie zgłoszeniowym Imprezy
na stronie internetowej www.runforhelp.pl i wpływu na konto Organizatora
wpisowego za udział w Biegu.
2) Zgłoszenia przyjmowane są na stronie internetowej www.runforhelp.pl
3) Zgłoszenia i płatności będą dokonywane za pośrednictwem strony Biegu
pod adresem: www.runforhelp.pl
4) W formularzu zgłoszeniowym uczestnik zobowiązany jest podać aktualny
adres korespondencyjny.
5) W celu zgłoszenia udziału należy wypełnić formularz rejestracyjny
i zgłoszeniowy. Bezpośrednio po jego wypełnieniu można dokonać płatności
korzystając ze wszystkich możliwości oferowanych za pośrednictwem
operatora płatności elektronicznych PayU oraz Blikiem. Osoby, które
prawidłowo zgłoszą się i opłacą swój udział otrzymają stosowne
potwierdzenie mailem.
6) Dokonanie opłaty i wypełnienie formularza rejestracyjnego jest
jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
7) Po dokonaniu rejestracji zawodnik otrzyma numer startowy w pliku
pdf. Numer można wydrukować i przymocować do koszulki w czasie Biegu.
Nie jest to warunek konieczny.
8) Każdy zawodnik otrzyma numer startowy, dyplom i okolicznościowy
medal.
V. WPISOWE
1) Każdy Uczestnik uiszcza wpisowe w wysokości 50 zł.
2) Osoby mieszkające poza granicami kraju zobowiązane są do uiszczenia
opłaty dodatkowej za przesyłkę zagraniczną w wysokości 30 zł.
3) Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi.

VI. ZASADY/ POMIAR CZASU
1. Wybrany dystans można pokonać w dowolnym miejscu na świecie,
w wybranym przez siebie czasie.
2. Zawodnik po pokonaniu wybranego dystansu przesyła na adres mailowy:
pomagam@slonienabalkonie.pl ślad GPX uzyskany podczas biegu,
zapisany przez urządzenie rejestrujące czas i dystans za pomocą platform
zajmujących się archiwizacją danych treningowych, np.: Nike Run Club, itp.
lub wpisuje w treści maila imię i nazwisko, pokonany dystans i uzyskany
czas. Organizator dokona weryfikacji śladu zgodnie z zasadami Fair Play.
VII. KLASYFIKACJE
1. Na podstawie przesłanych wyników, prowadzone będą̨ klasyfikacje
z podziałem na przebyty dystans.
VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Ze względów na specyficzne warunki i zasady rozgrywania Biegu
apelujemy do przestrzegania zasad Fair Play.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do wysyłania Uczestnikom Biegu
informacji dotyczących Biegu oraz innych imprez organizowanych
lub współorganizowanych przez Organizatora, a także do wewnętrznych
potrzeb administracyjnych i analitycznych.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania
wszelkich zdjęć przesłanych przez Uczestników, materiałów filmowych,
wywiadów i nagrań, które mogą być bezpłatnie umieszczane
na wybranych nośnikach elektronicznych, katalogach oraz mediach:
telewizja, radio, gazety, magazyny, strony internetowe na potrzeby
reklamowe i promocyjne. Uczestnik oświadcza, że Organizator nie jest
i nie będzie zobligowany do uiszczenia jakichkolwiek opłat związanych
z działaniami opisanymi w punktach niniejszego paragrafu, udzielając tym
samym nieograniczonej licencji na używanie wypowiedzi, informacji bez
powiadomienia w celu reklamy i promocji Biegu.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian
w Regulaminie. O zmianach w Regulaminie Organizator będzie informował
na stronie internetowej Biegu.
5. W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator.
6 Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu zostanie częściowo
lub w całości uznane za nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania
– wszelkie inne postanowienia (w całości bądź częściowo) zachowują̨
ważność.
KLAUZULA INFORMACYJNA RODO
Administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja Słonie
na Balkonie z siedzibą w Łodzi ul. Piotrkowska 17/8 (KRS: 0000409122).
Kontakt z administratorem danych osobowych jest możliwy pod adresem
biuro@slonienabalkonie.pl
W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzane są Twoje dane osobowe?
1. Świadczenia usług drogą elektroniczną:
- wykonania umowy – czyli Twojego udziału w Run for Help!
2. wykonania umowy – czyli Twojego udziału w Run for Help! :
- Twojego uczestnictwa w Run for Help! (przygotowanie pakietu startowego,
opracowanie wyników, wydanie nagród itp.)
- publikowania ogólnodostępnych list startowych oraz wyników
- dostarczania usług płatniczych
- obsługi zgłoszeń i korespondencji, które do nas kierujesz
- kontaktu z Tobą
3. w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Fundacji
Słonie na Balkonie
- prowadzenia marketingu bezpośredniego produktów i usług
- obsługi zgłoszeń i korespondencji, które do nas kierujesz
- kontaktu z Tobą
- przeciwdziałania oszustwom i nadużyciom

4. na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody:
- przesyłanie informacji marketingowych (email / SMS)
Czy musisz podawać dane osobowe?
Podanie danych osobowych jest niezbędne do Twojego udziału
w Run for Help! Niepodanie danych osobowych uniemożliwia zawarcie
umowy i udział w Biegu.

Jak długo będą przetwarzane Twoje dane osobowe?
Twoje dane będą przetwarzane w okresie korzystania ze strony rejestracji
www.runforhelp.pl oraz udziału w Biegach organizowanych przez Fundację
Słonie na Balkonie”, na które zapiszesz się przez stronę www.runforhelp.pl
Po zakończeniu tego okresu, Twoje dane będą nadal przechowywane
w celach wynikających z przepisów prawa (szczególnie podatkowych
i rachunkowych) a także przeciwdziałania oszustwom i nadużyciom oraz
dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z zawartej umowy.
Część Twoich danych (szczególnie te, które znajdują̨ się w wynikach biegu)
mogą być przetwarzane także po tym terminie w celach statystycznych
i archiwalnych.
Listy startowe i wyniki, zawierające podstawowe dane osobowe, będą
ogólnodostępne w tym będą publikowane na stronie internetowej Biegu.
Jakie prawa przysługują Tobie z tytułu przetwarzania Twoich danych
osobowych?
Masz prawo do wniesienia żądania: dostępu do Twoich danych osobowych,
ich sprostowania, ich usunięcia oraz ograniczenia ich przetwarzania.
Ponadto masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania
oraz do ich przenoszenia.

Dodatkowo, w odniesieniu do przetwarzania, które odbywa się
na podstawie Twojej zgody – masz prawo do jej cofnięcia w dowolnym
momencie.

PODSTAWA PRAWNA:
25 maja 2018 roku weszło w życie 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 („RODO”).
Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych są̨ art. 6 ust. 1 lit. f RODO (uzasadniony interes
Administratora, którym w tym przypadku jest promocja działań́ Stowarzyszenia) oraz
art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO tj. zgoda podmiotu danych oraz wykonanie umowy, której Uczestnik jest
stroną. Zgodnie z definicją danych osobowych zawartą w RODO, wizerunek jest uznawany za dane
osobowe, dlatego też podlega ochronie na zasadach zawartych
w tym akcie. Ponadto w oparciu o art. 81 ust. 2 ustawy o prawie autorskim zezwolenia nie wymaga
rozpowszechnianie wizerunku:
- osoby powszechnie znanej, jeżeli wizerunek wykonano w związku
z pełnieniem przez nią̨ funkcji publicznych, w szczególności politycznych, społecznych,
zawodowych (np. dyrektor, kierownik);
- osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz,
publiczna impreza.

