REGULAMIN AKCJI
„Trenuj świadomie – Zbadaj się” – edycja 1
1. Organizator – STS BIEGATON Mikołów
2. Partnerzy: Urząd Miasta Mikołów, Centrum Zdrowia w Mikołowie
3. Termin i miejsce – 1.09.2018 do 28.09.2018, Centrum Zdrowia w Mikołowie Sp. z o.o,
43-190 Mikołów ul. Waryńskiego 2
4. Cel: Aktywizacja osób uprawiających sporty wytrzymałościowe do monitorowania swojego
stanu zdrowia poprzez okresowe wykonywanie badań.
5. Zakres badań:
6. Zakres badań:
• Morfologia;
• Glukoza;
• Kreatynina;
• Lipidogram;
• Elektrolity.
7. Opłaty:
• 8 zł płatne na konto Biegatonu Mikołów:
• Stowarzyszenie Turystyczno-Sportowe BIEGATON Mikołów
BGŻ S.A. o/Mikołów 67 2030 0045 1110 0000 0382 9720
z dopiskiem „Trenuj świadomie – Zbadaj się” oraz imię i nazwisko zgłoszonego.
8. Warunki uczestnictwa:
• Ukończony 16 rok życia.
• W terminie od 1 - 5 września poprawnie wypełniony formularz zgłoszeniowy pod
adresem www: biegaton.pl/badania/
• Wpłata 8 zł w terminie 72h od chwili zgłoszenia. Brak wpłaty spowoduje usunięcie z
listy.
• Obowiązuje limit osób równy 100.
• Pierwszeństwo w badaniach mają osoby zamieszkujące Gminę Mikołów.
• Podanie informacji dlaczego to Ty powinieneś zostać objęty badaniem (np. ponieważ
regularnie trenuję bieganie 3 razy w tygodniu lub ponieważ regularnie trenuję jazdę na
rowerze itp.)
• Oświadczenie o miejscowości zamieszkania.
• Wysłanie formularza zgłoszeniowego oraz wpłata 8zł na konto Biegatonu jest
równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
9. Lista osób:
• O kolejności listy będzie decydować kolejność zgłoszeń.
• Zgłoszenia będą przyjmowane tylko w formie elektronicznej przez wypełnienie
formularza.
• Po zakończeniu zgłoszeń zostanie podana data od której będzie można wykonać badania
w laboratorium analitycznym Centrum Medycznego w Mikołowie.
10. Postanowienia końcowe:
• Organizator ani partnerzy nie biorą odpowiedzialności za interpretację wyników
badań.
• Wyniki badań należy skonsultować z lekarzem.
• Organizator informuje, że nie sprzedaje i nie udostępnia osobom i podmiotom
trzecim danych osobowych podawanych podczas procesu rejestracji.
• Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania zgromadzonych
danych tylko w celach statystycznych.
• Organizator nie będzie miał dostępu do wyników badań, które zostaną przekazane
bezpośrednio osobie badanej przez laboratorium.

•
•
•

Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w niniejszym regulaminie.
W sprawach nie ujętych w regulaminie ostateczną decyzję podejmuje organizator
akcji.
Zgłaszając swoją osobę do akcji jednocześnie akceptuję poniższe informacje
związane z przetwarzaniem danych osobowych:
◦ Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w tym
formularzu w celach związanych z przeprowadzeniem akcji „Trenuj świadomie –
Zbadaj się” (zgodnie z art. 6 ust. 1a Rozporządzenia o Ochronie Danych
Osobowych (RODO) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r).
◦ Informujemy, że Administratorem podanych w formularzu danych osobowych
jest Stowarzyszenie Turystyczno-Sportowe BIEGATON Mikołów z siedzibą w
Mikołowie, Osiedle Przy Plantach 3/42.
◦ Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia
danych. Ponadto, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w
dowolnym momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Dodatkowo,
przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.
◦ Dane osobowe zostaną usunięte niezwłocznie po zakończeniu projektu a
organizator będzie je wykorzystywał tylko w celu przeprowadzenia akcji
(podanie imiennej listy osób do laboratorium wraz datą urodzenia).
W imieniu STS BIEGATON Mikołów
Łukasz Ryguła
Prezes Zarządu

