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Regulamin 

Turniejów Open kobiet i mężczyzn w Plażowej Piłce Siatkowej 

 

Cel imprezy: 

Popularyzacja i upowszechnianie siatkówki jako formy aktywności ruchowej wśród 

mieszkańców Gdańska. 

Organizator: 

Gdański Ośrodek Sportu z siedzibą w Gdańsku, 80-221, ul. Traugutta 29. 

Miejsce: 

Kąpielisko Morskie Molo Gdańsk-Brzeźno. 

Termin: 

Cykl imprez został podzielony na 4 Turnieje, które nie są klasyfikowane w cykl grand prix: 

1. 04.07.2021 r. 

2. 18.07.2021 r. 

3. 01.08.2021 r. 

4. 15.08.2021 r. 

Zasady uczestnictwa: 

Do turnieju open mogą przystąpić pary żeńskie i pary męskie. Turniej zostanie rozegrany  

w klasyfikacji open kobiet i open mężczyzn. 

Turniej zostanie rozegrany zgodnie z aktualnymi przepisami gry w siatkówkę plażową – 

PZPS. 

W zależności od ilości zgłoszonych drużyn organizator podejmie decyzję o systemie 

rozgrywek. 

W imprezie nie mogą brać udziału osoby chore na COVID-19, zakażone SARS-CoV-2, 

przebywające w kwarantannie, izolacji, manifestujące objawy ze strony układu oddechowego. 

Zawodnicy przed i po aktywności fizycznej zobowiązani są do zachowania bezpiecznej 

odległości od innych osób (minimum 2 metry). 
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Zgłoszenia: 

Zgłoszenia drużyn do turnieju będą przyjmowane bezpośrednio przed nim od godz. 09.00 do 

09:30 na Kąpielisku Molo Gdańsk. 

Nagrody: 

Dla trzech pierwszych drużyn kategorii open mężczyzn i open kobiet każdego z turniejów 

przewidziano nagrody finansowe w wysokości: 

I miejsce – 500 zł na drużynę 

II miejsce – 300 zł na drużynę 

III miejsce – 200 zł na drużynę 

Organizator zastrzega sobie prawo do zapewnienia dodatkowych nagród. 

Zasady finansowania: 

Całość kosztów turnieju pokrywają organizatorzy. 

Uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny lub instytucji delegujących. 

Postanowienia końcowe: 

1. Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu. 

2. Zawodnicy w zakresie NNW ubezpieczają się na koszt własny. 

3. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy zaginione. 

4. W turniejach mogą wziąć udział wszyscy chętni, niemający przeciwwskazań do 

uprawiania dyscyplin sportowych o charakterze wytrzymałościowym. 

5. Osoby, które nie ukończyły 18 roku życia, powinny stawić się w miejscu zbiorki  

z opiekunem prawnym celem podpisania zgody na udział w turnieju lub dostarczeniem 

jej. 

6. Uczestnictwo w turnieju jest równoznaczne z zapoznaniem się przez uczestnika z treścią 

regulaminu oraz jego zaakceptowaniem. 

7. Osoby biorące udział w turnieju oświadczają, że nie mają żadnych przeciwwskazań 

zdrowotnych do udziału i uczestniczą w nim na własne ryzyko i odpowiedzialność. 

8. Uczestnicy turnieju zobowiązani są do przestrzegania regulaminu turnieju, zasad 

bezpieczeństwa oraz stosowania się do poleceń obsługi i sędziów. 
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9. Organizator jest uprawniony do wykreślenia z listy zawodów Uczestników, którzy  

w szczególności łamią postanowienia regulaminu turnieju, zachowują się w sposób 

sprzeczny z zasadami dobrego wychowania lub pozostają pod wpływem środków 

odurzających. 

10. Na terenie turnieju obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów, spożywania 

alkoholu oraz stosowania przemocy wobec innych uczestników. 

11. Przy każdym wypadku, kontuzji, skaleczeniu czy nagłym pogorszeniu się samopoczucia 

należy natychmiast powiadomić sędziego. 

12. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności z tytułu nieszczęśliwych wypadków 

zaistniałych w czasie trwania turnieju. 

13. Uczestnictwo w turnieju jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie 

przez Organizatora zdjęć i materiałów wideo z wizerunkiem uczestników, wykonanych 

podczas turnieju z udziałem uczestników, do własnych działań marketingowych  

i promocyjnych. 

14. Finansową odpowiedzialność za usunięcie szkód poczynionych przez uczestnika ponosi 

on sam lub jego prawny opiekun. 

15. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora. 

16. Organizator oraz Partnerzy Imprezy są uprawnieni do wykorzystania wizerunku, 

wypowiedzi i danych osobowych poszczególnych Uczestników, biorących udział  

w poszczególnych etapach Imprezy, przy czym wizerunek i dane te będą 

wykorzystywane w materiałach promujących Imprezę i wydarzenia jej towarzyszące 

(prasa, radio, telewizja, Internet, materiały graficzne). Uczestnikom nie przysługują 

żadne dalsze gratyfikacje, w szczególności wynagrodzenie z tytułu wykorzystania 

wizerunku, wypowiedzi i danych osobowych poszczególnych Uczestników. Uczestnik 

obowiązuje się nie cofać w/w zgody przez przynajmniej 5 lat od dnia Imprezy. 

17. Ze względów sanitarnych Organizator nie zapewnia przebieralni i depozytu  

dla Zawodników. 
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Załącznik nr 1 

Do regulaminu Turniejów Open  

w Plażowej Piłce Siatkowej 

Klauzula informacyjna RODO 

 

W związku z otrzymaniem zgody na przetwarzanie danych należy podać osobie wszystkie 

informacje, których art. 13 RODO wymaga przy zbieraniu danych od osoby, której dane 

dotyczą. Poniżej znajdą Państwo wszelkie niezbędne informacje na temat zasad przetwarzania 

Państwa danych. 

 

Kto jest Administratorem 

Państwa danych 

Administratorem Państwa danych osobowych oraz danych osobowych dziecka 

jest Gdański Ośrodek Sportu (jednostka budżetowa Gminy Miasta Gdańska) 

przy ul. Traugutta 29, 80-221 Gdańsk, dalej jako „ADO” lub „Administrator”. 

Kontakt do osoby w 

sprawie Państwa danych 

osobowych i zasad ich 

przetwarzania 

W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez 

ADO prosimy o kontakt z powołanym ADO inspektorem danych osobowych 

możesz skontaktować się pod adresem e-mail: rodo@sportgdansk.pl lub 

korespondencyjnie na adres ADO ul. Traugutta 29, 80-221 Gdańsk. 

Odbiorcy danych osobowych Mając na uwadze to jak cenne są Państwa dane osobowe na każdym kroku 

staramy się, aby ich przetwarzanie odbywało się zgodnie z prawem,  

a w przypadku przekazywania tych danych poza strukturę Administratora 

dbamy o to, aby podmioty, którym dane są powierzane zapewniły odpowiedni 

standard ich ochrony i zachowały je w poufności. 

Zwracamy Państwa uwagę, iż Administrator korzysta z pomocy podmiotów 

trzecich, co może wiązać się z koniecznością przekazania Państwa danych 

osobowych. W związku z powyższym, w razie potrzeby, Administrator 

przekazuje Państwa dane w szczególności: 

1) dostawcom usług informatycznych i hostingowych, 

2) dostawcom usług wspierających działalność ADO (np. podmiotom 

świadczącym usługi wysyłki mailingu), 

3) Organom samorządowym lub państwowym w ramach wykonywanych przez 

nie zadań, 

4) Upoważnionym pracownikom ADO, 

5) Podmiotom (w tym organizatorowi poszczególnych zajęć) na podstawie 

zawartej z ADO umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. 

Przekazywanie danych poza 

obszar Unii Europejskiej 

 

Administrator korzysta z różnych popularnych usług i technologii, oferowanych 

przez takie podmioty, jak Facebook, Microsoft czy Google. Firmy te mają 

siedziby poza Unią Europejską, a zatem w świetle przepisów RODO mogą być 

traktowane jako państwa trzecie. 
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W związku z tym Państwa dane osobowe mogą być przekazywane poza teren 

Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Zapewniamy 

jednak, że w takim przypadku przekazywanie danych odbywać się będzie  

w oparciu o wzorcowe klauzule w przedmiocie ochrony danych przyjęte przez 

Komisję Europejską. 

Cel przetwarzania danych i 

podstawa prawna 

 

Dane osobowe w postaci wizerunku, imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, są 

przetwarzane na podstawie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO tj. na podstawie Państwa 

wyłącznej zgody oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. w celu 

wykonania umowy, której są Państwo Stroną (udział w zajęciach/ imprezach 

organizowanych przez ADO”). 

Cele przetwarzana danych w tym wypadku są następujące: 

1) cele marketingowe ADO – w postaci umieszczenia wizerunku na stronach 

internetowych ADO przeznaczonych do promocji oraz reklamy ADO, 

2) w celu archiwalnym i dowodowym, 

3) W celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, 

4) Prawidłowego wykonania Umowy. 

Zgodnie z motywem 46 RODO przetwarzanie danych osobowych należy uznać za 

zgodne z prawem również w przypadkach, gdy jest to niezbędne do ochrony 

interesu, które ma istotne znaczenie dla życia osoby której dane dotyczą np. gdy 

przetwarzanie jest potrzebne do celów humanitarnych w tym monitorowania 

epidemii i ich rozprzestrzeniania się. 

Czas, przez jaki Administrator 

przetwarza dane osobowe 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nie przetwarzamy Państwa 

danych osobowych „w nieskończoność”, lecz przez czas, który jest potrzebny, 

aby osiągnąć wyznaczony cel. 

Po tym okresie Państwa dane osobowe zostaną nieodwracalnie usunięte lub 

zniszczone. 

 Odnośnie poszczególnych okresów przetwarzania danych osobowych, 

Administrator wskazują, że dane osobowe w postaci wizerunku 

przetwarzane są przez okres: przedawnienia roszczeń — w odniesieniu 

do danych osobowych przetwarzanych w celu ustalenia, dochodzenia lub 

obrony roszczeń (długość okresu zależy od tego, czy obie strony są 

przedsiębiorcami, czy też nie), 

 do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania, 

 do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu 

przetwarzania — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych 

na podstawie prawnie uzasadnionego interesu ADO lub do celów 

marketingowych, 

 do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności, jednak nie 

dłużej niż przez 5 lat. 

 

Zwracamy Państwa uwagę, iż okresy w latach liczone są od końca roku,  
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w którym ADO rozpoczął przetwarzanie danych osobowych. Takie działania ma 

na celu przede wszystkim usprawnienie procesu usuwania lub niszczenia danych 

osobowych. 

Prosimy mieć na uwadze, iż odrębne liczenie terminu dla każdej zawartej umowy 

wiązałoby się z istotnymi trudnościami organizacyjnymi i technicznymi dla 

ADO, jak również znaczącym nakładem finansowym, dlatego ustanowienie 

jednej daty usuwania lub niszczenia danych osobowych pozwala ADO sprawniej 

i efektywniej zarządzać tym procesem. 

Oczywistym jest natomiast, iż w przypadku skorzystania przez Państwa z prawa 

do bycia zapomnianym Administrator takie sytuacje rozpatruje i rozwiązuje 

indywidualnie. 

Dodatkowy rok związany z przetwarzaniem danych osobowych zebranych na 

potrzeby wykonania umowy jest podyktowany tym, że hipotetycznie mogą 

Państwo zgłosić roszczenie na chwilę przed upływem terminu przedawnienia, 

żądanie może zostać doręczone z istotnym opóźnieniem lub mogą Państwo 

błędnie określić termin przedawnienia swojego roszczenia. 

Obowiązek podania danych Drodzy Państwo, zgoda na przetwarzanie danych jest w pełni dobrowolne, 

jednakże jest konieczne do wzięcia udziału w zajęciach/ imprezach oraz dla celów 

m.in. monitorowania epidemii i ich rozprzestrzeniania się. 

Państwa prawa w związku  

z przetwarzaniem danych 

osobowych przez 

Administratora 

Jako Administrator gwarantujemy spełnienie wszystkich Państwa praw 

wynikających z RODO, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych, 

ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania 

zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo 

do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych przez 

Administratora. 

Zwracamy Państwa uwagę, iż z opisanych powyżej uprawnień mogą Państwo 

skorzystać, gdy: 

(1) w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważą Państwo, że dane 

są nieprawidłowe lub niekompletne, 

(2) w odniesieniu do żądania usunięcia danych: dane nie będą już niezbędne do 

celów, dla których zostały zebrane przez Administrator, zgodę na 

przetwarzanie danych zostanie cofnięta; zgłoszą Państwo sprzeciw wobec 

przetwarzania danych; Państwa dane będą przetwarzane niezgodnie  

z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku 

wynikającego z przepisu prawa unijnego lub krajowego, 

(3) w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważą 

Państwo, że Państwa dane są nieprawidłowe – mogą Państwo żądać 

ograniczenia przetwarzania danych na czas niezbędny do sprawdzenia 

prawidłowości tych danych; Państwa dane będą przetwarzane niezgodnie  

z prawem, ale nie będą Państwo chcieli, aby zostały usunięte; Państwa dane 

nie będą już Administratorowi potrzebne, ale mogą być potrzebne Państwu 

do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiony zostanie przez Państwa 

sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie 

uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec 
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podstawy sprzeciwu, 

(4) w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Państwa 

danych odbywa się na podstawie zgody lub umowy oraz, gdy przetwarzanie 

to odbywa się w sposób automatyczny. 

W celu skorzystania z powyższych uprawnień należy skontaktować się  

z Administratorem za pośrednictwem adresu e-mail: rodo@sportgdansk.pl. 

Szanowni Państwo, w każdej chwili mają Państwo prawo cofnąć zgodę na 

przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na 

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa 

zgody przed jej wycofaniem. 

Administrator wskazuje również, że przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi 

do organu nadzorującego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 


