
REGULAMIN 

Łączy nas Sport – Dla Gabrysi 

 

18.01.-18.03.2021 rok 

Nazwa 

Łączy nas Sport – Dla Gabrysi. 

Organizator 

Powiatowe Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji 

Ul. Jana Lipperta 10 

12-100 Szczytno 

sport@powiat.szczytno.pl 

tel.512 165 922 , 89 624 86 15 

Cele 

Pozyskanie środków na leczenie Gabrieli Bednarek 

Popularyzacja zdrowego trybu życia poprzez aktywność sportową 

Wpłaty w dniach 18.01.2021 – 18.03.2021 

W dniach 18.01.2021 – 18.03.2021 należy wpłacić min. 30 zł na konto bankowe nr : 92 8838 

0005 2001 0010 0500 0001 Kod SWIFT: POLUPLPR, przelew zatytułować Dla Gabrysi oraz 

podać adres do wysyłki medalu bądź zadeklarować odbiór osobisty w biurze Powiatowego 

Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji, ul. Jana Lipperta 10, Szczytno. Pierwsze 100 osób, które 

wykona przelew otrzyma pamiątkowy medal. Cała kwota zostanie przekazana na leczenie 

Gabrieli Bednarek. Czas wysyłki medalu do 30 dni. 

Dodatkowo organizator zachęca do wykonywania dowolnej aktywności sportowej, 

udokumentowanie jej i przesłanie na adres e-mail: sport@powiat.szczytno.pl 

Miejsce: dowolne z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. 

Uczestnik sam wybiera aktywność sportową, którą chce wykonać. 

Polityka prywatności 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016,679 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest 

Powiatowe Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji w Szczytnie reprezentowane przez 

Dyrektora Powiatowego Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji w Szczytnie. 

1. Kontakt z Inspektorem możliwy jest na adres skrzynki elektronicznej: 

iod.pcstir@powiat.szczytno.pl 

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit a ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 oku. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia zawodów sportowych 

Łączy nas Sport – Dla Gabrysi. 

4. Pani/Pana dane osobowych nie będą przekazywane innym podmiotom. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przeprowadzenia i rozliczenia 

zawodów sportowych. 

6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo 

do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu 

wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. 

7. Podanie danych osobowych jest wymogiem umownym i niepodanie ich wiąże się z brakiem 

przyjęcia zgłoszenia. 

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych. 

Postanowienia końcowe 
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Organizator nie zapewnia zabezpieczenia medycznego podczas Twojej aktywności, a biorąc w 

niej udział deklarujesz, że Twój stan zdrowia pozwala na wybrany przez ciebie rodzaj 

aktywności fizycznej. 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki złożenia oświadczenia niezgodnego z 

prawdą. 

 


