Regulamin rywalizacji:
1. Organizatorem rywalizacji jest Gmina Chełmno.
2. Udział w rywalizacji jest dobrowolny.
3. Każda pełnoletnia osoba fizyczna, będąca mieszkańcem Gminy Chełmno lub
pracownikiem Urzędu Gminy Chełmno i jednostek organizacyjnych, może
uczestniczyć w rywalizacji.
4. Dołączenie do rywalizacji jest jednoznaczne z zaakceptowaniem Regulaminu.
5. Rywalizacja prowadzona będzie od 16 września 2020 r. (godz. 0:00) – 22 września
2020 r. (godz. 0:00).
6. Zwycięzca każdego wyzwania, osoba, która przejdzie/przejedzie najwięcej kilometrów,
otrzyma atrakcyjną nagrodę.
7. Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny oraz nie mogą być
przekazywane na rzecz osób trzecich.
8. Udział w rywalizacji polega na dołączeniu do rywalizacji oraz odbyciu treningów
,,chodzenie” lub ,,jazda na rowerze” do/z pracy.
9. Aby dołączyć do rywalizacji należy postępować zgodnie z procedurą (instrukcja na
końcu).
10. Droga z/do pracy musi być zarejestrowana z wykorzystaniem technologii GPS –
treningi dodawane ręcznie nie będą brane pod uwagę.
11. Konto musi być jawne, czyli każdy trening musi być widoczny dla wszystkich. Aby
ustawić „jawność” konta należy: Wejść w Ustawienia -> prywatność -> ustawienia
zaawansowane i ustawić „wszyscy” Następnie wejść w ustawienia zaawansowane i w
miejscu mapa ustawić „wszyscy” Następnie w miejscu czas trwania i szybkość i ustawić
„wszyscy”
12. Rywalizacja ma przebiegać w ramach zasady „fair play”
13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody na osobie lub mieniu
powstałe w związku z udziałem w Rywalizacji.
14. Uczestnik może w dowolnym momencie trwania Rywalizacji zrezygnować
z udziału w Rywalizacji.
15. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy wydania nagrody lub całkowitego
usunięcia Uczestnika z Rywalizacji, w przypadku wykrycia prób oszustwa. Może to
nastąpić bez uprzedniej informacji oraz bez podania przyczyn i bez możliwości
ponownego wzięcia udziału w danej Rywalizacji.
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w ramach konkursu
Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu pod hasłem „Bezpieczny ruch pieszy
i rowerowy – Chodź ze mną”
Zgodnie z art. 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) zwanym dalej RODO,
informuję, iż:
1) administratorem danych osobowych udostępnianych przez uczestników rywalizacji jest
Gmina Chełmno z którą można nawiązać kontakt pod adresem Urząd Gminy Chełmno,
ul. Dworcowa 1, 86-200 Chełmno,
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych pod numerem (56) 686-15-40 oraz poprzez adres
e-mail: iod@gmina-chelmno.pl,

3) dane osobowe uczestników rywalizacji przetwarzane będą w celu prowadzenia konkursu
„Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu pod hasłem „Bezpieczny ruch pieszy
i rowerowy – Chodź ze mną” na podstawie:
– Art. 6 ust. 1 lit. a RODO dobrowolnej zgody uczestników konkursu, zawieranej poprzez
dołączenie do rywalizacji na Endomondo po tytułem: GCH Bezpieczny ruch pieszy 2019
lub GCH Bezpieczny ruch rowerowy 2019.
– Art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes administratora lub strony trzeciej,
którym jest organizacja konkursu dla mieszkańców Gminy Chełmno oraz pracowników Urzędu
Gminy Chełmno w celu dotarcia do jak najszerszej grupy osób zainteresowanych,
4) odbiorcami danych osobowych uczestników rywalizacji będą podmioty upoważnione
do odbioru danych na podstawie przepisów prawa pracownik upoważniona przez
administratora Komisja do realizacji konkursu oraz informatyk w celu obsługi informatycznej
i zamieszczeniu zdjęć na facebooku. Odbiorcą będzie również właściciel aplikacji Endomondo
na niepodlegających zmianie zasadach dotyczących danych określonych przez Endomondo
https://account.underarmour.com/privacy,
5) dane osobowe uczestników rywalizacji przetwarzane będą przez okres niezbędny do
realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz
w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa zgodnie
z instrukcją kancelaryjną, w przypadku danych osób które zajmą w konkursie miejsca od I –
III, dane te zostaną zamieszczone na fanpagu Gminy Chełmno na Facebooku oraz na stronie
Gminy Chełmno www.gmina-chelmno.pl.
6) uczestnicy rywalizacji posiadają prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz
prawo ich sprostowania.
7) uczestnicy rywalizacji mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urząd
Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,
8) podanie danych osobowych przez uczestników rywalizacji jest dobrowolne, jednakże
odmowa podania danych może skutkować odmową uczestnictwa w Rywalizacji,
9) dane osobowe uczestników rywalizacji będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany
w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie
odbywało się na zasadach określonych w regulaminie endomondo, konsekwencją takiego
przetwarzania będzie kontakt wyświetlanie informacji od administratora fanpage,
10) administrator danych nie przekazuje danych poza teren Polski/ UE/ Europejskiego Obszaru
Gospodarczego z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru przepływu danych
z zastosowaniem stosowanych przez Endomondo klauzul umownych zatwierdzonych przez
Komisję Europejską i decyzji Komisji Europejskiej stwierdzających odpowiedni stopień
ochrony danych w odniesieniu do określonych krajów zgodnie z zasadami określonymi przez
Endomondo https://account.underarmour.com/privacy.

INSTRUKCJA:
1. Zainstaluj aplikację Endomondo na swoim telefonie ściągając ją ze sklepu Google.
2. Zarejestruj swoje konto w aplikacji lub poprzez stronę internetową Endomondo.pl
i zaloguj się.
3. Korzystając z przeglądarki internetowej na zalogowanym SWOIM koncie
w Endomondo kliknij Rywalizacje -> Szukaj Rywalizacji -> wpisz w lupkę (na dole strony po
prawej stronie) „GCH Bezpieczny ruch pieszy 2019 lub GCH Bezpieczny ruch rowerowy 2019
” -> dołącz do rywalizacji

