REGULAMIN KORZYSTANIA Z PORTALU CZASOMIERZYK
§1
Postanowienia ogólne
1. Regulamin określa zasady korzystania i funkcjonowania Portalu czasomierzyk.pl
2. Portal internetowy służy do elektronicznej rejestracji w wybranym przez Uczestnika
wydarzeniu, publikacji wyników obsługi zawodów oraz dokonania pomiarów.
3. Każdy Uczestnik zobowiązany jest to zapoznania oraz przestrzegania niniejszego
Regulaminu.
4. Rejestracja Uczestnika jest jednoznaczna z akceptacja warunków regulaminu.
§2
Podstawowe definicje
Administrator – czasomierzyk.pl
Organizator – osoba lub instytucja która jest właścicielem, twórcą wydarzenia lub osobą
upoważnioną przez właściciela, organizatora do zbierania zgłoszeń do wydarzenia w jego
imieniu.
Uczestnik –osoba fizyczna korzystająca

usług portalu internetowego posiadająca pełną

zdolność do czynności prawnych, która ukończyła 18 lat, a w wypadkach przewidzianych
przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną
zdolność do czynności prawnych (zgłoszenia dokonuje opiekun prawny).
Wydarzenie – to zbiór danych tworzony na potrzeby organizacji, przez Organizatora na
podstawie regulaminu wydarzenia. Dane te to w szczególności dane osobowe zawodnika, ale
także dodatkowe informacje takie jak na przykład klasyfikacje.
Portal – oznacza serwis internetowy www.czasomierzyk.pl
Formularz

rejestracyjny

–

kwestionariusz

dostępny w

Serwisie,

umożliwiający

zarejestrowanie się na wybrane wydarzenie;
LOGIN – podstawowa i unikatowa dla każdego uczestnika informacja służąca
do zalogowania

HASŁO – razem z loginem używane do weryfikacji uczestnika podczas logowania
do portalu.
Umowa – Umowa o świadczenie usług, świadczonych przez Administratora za
pośrednictwem Serwisu, zawierana pomiędzy Administratorem i Uczestnikiem, na czas
nieokreślony, w języku polskim, na warunkach określonych w Regulaminie;
Regulamin – niniejszy Regulamin, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku
o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2019 r. poz. 730 z późn.zm), - określający
zasady korzystania z Serwisu;
§3
Zasady korzystania z serwisu
1. Uczestnik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z niniejszym
Regulaminem, obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi
obyczajami.
2. Każde działanie Uczestnika powinno odbywać się równocześnie z poszanowaniem dla
dóbr osób trzecich - zwłaszcza innych Uczestników korzystających z Serwisu.
3. Podczas korzystania z Serwisu obowiązkiem Uczestnika jest podanie prawdziwych,
zgodnych ze stanem faktycznym danych oraz ich ochrona przed dostępem osób
nieuprawnionych
4.

Zabronione jest również udostępnianie swojego Konta innym Uczestnikom i osobom
trzecim, jak również korzystanie z Kont należących do innych Uczestników.

5. Każdy Uczestnik może mieć wyłącznie jedno Konto.
6. Każdy Uczestnik jak i osoba trzecia, mająca dostęp do Serwisu, zobowiązani są do
powstrzymywania

się

od

kopiowania,

modyfikowania,

rozpowszechniania,

transmitowania lub wykorzystywania w inny sposób jakichkolwiek treści i baz
udostępnionych na stronie Serwisu, za wyjątkiem korzystania z nich w ramach
dozwolonego użytku.
7. Hasło pozwalające Uczestnikowi logować się na stronie Serwisu jest prywatne i poufne.
8. Zabrania się udostępniania haseł osobom trzecim.

9. Uczestnicy, którzy zapomnieli/utracili hasło, służące do logowania, ustalane podczas
rejestracji mają możliwość skorzystania z instrukcji odzyskiwania hasła dostępnej pod
linkiem: https://czasomierzyk.pl/instrukcja
10. Niedozwolone są jakiekolwiek próby wprowadzania do systemu informatycznego
szkodliwych danych (oprogramowanie złośliwe w tym boty, wirusy, pliki szpiegujące,
„robaki” etc.).
11. Za pośrednictwem adresu e-mail: kontakt@czasomierzyk.pl można zgłaszać wszelkie
treści
i działania, które w jakikolwiek sposób naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu.
12. Do korzystania z Portalu niezbędne jest urządzenie komputerowe lub mobilne,
z dostępem do Internetu oraz przeglądarką stron internetowych oraz adres poczty e-mail.
§4
Cel funkcjonowania Serwisu internetowego
1. Umożliwienie Zarejestrowanym Uczestnikom zapisywania się w sposób elektroniczny na
zawody sportowe organizowane przez osoby i/lub podmioty trzecie na podstawie
własnych regulaminów zawodów oraz warunków uczestnictwa w takich zawodach,
2. Publikacja wyników z zawodów sportowych, które przygotowane zostały przez
czasomierzyk.pl lub podmioty trzecie, - osoby nie wyrażające zgody na publikacje imienia
i nazwiska oraz wyniku proszone są o zapisywanie się na zwody w dniu imprezy
(z pominięciem zapisów internetowych).
3. Publikacja zdjęć i materiałów audiowizualnych z zawodów sportowych w celach
umożliwienia ich zakupu przez Zarejestrowanych Uczestników.
4. Rejestracja Profilu w Portalu jest dobrowolna i bezpłatna. Każdy z Zarejestrowanych
Uczestników ma prawo do wglądu do swoich danych przetwarzanych przez Portal, prawo
do poprawiania tych danych oraz do żądania zaprzestania ich przetwarzania
5. Zarejestrowani Uczestnicy są zobowiązani do niezwłocznego aktualizowania zapisanych
w Profilu danych w przypadku każdej ich zmiany, w szczególności jeśli zmiany te mają
istotny wpływ na uczestnictwo w zawodach sportowych. Wszelkie konsekwencje podania
nieprawdziwych danych ponosi Uczestnik.

6. Zapisy elektroniczne na zawody, to formularze dostępne przez przeglądarkę internetową,
spersonalizowane według danych Profilu oraz wymagań organizatora zawodów. Każdy z
Uczestników może skorzystać z udostępnionych formularzy w celu zapisania się na
zawody sportowe.
7. Wypełniając

formularz

zapisów

elektronicznych,

Uczestnik

wyraża

zgodę

na

otrzymywanie na wskazany adres e-mail powiadomień generowanych przez Portal oraz na
otrzymywanie na ten adres e-mail wiadomości od Administratora i/lub organizatora
dotyczących zawodów, na które został wypełniony formularz zapisów.
8. Wyniki online, to listy wyników z zawodów sportowych prezentowane przez
Administratora na zlecenie organizatorów zawodów sportowych. Wyniki online zawierają
informacje o zawodnikach oraz ich rezultaty na zawodach sportowych.

§5
Warunki świadczenia usług
1. Korzystanie z Portalu dla Uczestników jest całkowicie dobrowolne i bezpłatne - nie
pociąga za sobą żadnych zobowiązań finansowych.
2. Świadcząc usługi Administrator dokłada należytej staranności, aby Uczestnicy byli
w pełni zadowoleni.
3. Rejestracja Uczestników na Portalu stanowiąca jednocześnie pierwsze zgłoszenie
następuje przy pierwszych zapisach na wybrane zawody.
4. Po uzupełnianiu wszystkich danych niezbędnych do rejestracji należy zaznaczyć
wszystkie wymagane zgody dotyczące akceptacji Regulaminu oraz przetwarzania danych
osobowych.
5. Umowa Uczestnika z Administratorem w zakresie prowadzenia Konta w Serwisie
i świadczenia usług drogą elektroniczną jest zawierana na czas nieokreślony.
6. Za chwilę zawarcia Umowy o świadczenie usług uznaje się dzień, w którym Uczestnik
dokonał pierwszego zgłoszenia zgłoszenie na wybrane wydarzenie.
7. Uczestnik może w każdym czasie wypowiedzieć Umowę zawartą z Administratorem,
poprzez wysłanie wiadomości o rezygnacji na adres: kontakt@czasomierzyk.pl, Uczestnik

może również cofnąć swoje zgłoszenie poprzez wysłanie informacji do organizatora
o wypisaniu z danego wydarzenia zgonie z instrukcją https://czasomierzyk.pl/instrukcja
8. Uczestnik, który narusza postanowienia niniejszego Regulaminu

lub

przepisy

powszechnie obowiązującego prawa może zostać wezwany przez Administratora do
zaprzestania naruszeń. Wezwanie kierowane będzie za pośrednictwem poczty
elektronicznej, na adres email Uczestnika podany podczas rejestracji. W razie gdy
wezwanie okaże się bezskuteczne, a Uczestnik nadal będzie łamał postanowienia
niniejszego Regulaminu, lub normy powszechnie obowiązującego prawa, Administrator
zastrzega

sobie

prawo

do

usunięcia

jego

Konta,

co

jest

równoznaczne

z natychmiastowym wypowiedzeniem Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną
oraz odrzuceniem jego zgłoszenia udziału w Wydarzeniu.

§6
Zasady uczestnictwa w Wydarzeniu
1. Każdy Organizator wydarzenia przygotowuje Regulamin, w którym określa zasady
uczestnictwa.
2. Regulamin

wydarzenia

udostępniony

jest

Uczestnikowi

po

wyborze

nazwy

zawodów(wydarzenia) w których chce wziąć udział.

§7
Reklamacje

1. W sytuacji gdy Uczestnik, stwierdzi, że Administrator nie realizuje umowy zgodnie z
zobowiązaniami, ma prawo złożyć reklamację. Reklamacja powinna zwierać dokładny
opis uchybień Administratora, aby miał możliwość ustosunkowania się do nich.
2. Zgłoszenie reklamacyjne należy kierować na adres drogą poczty elektronicznej na adres
e-mail: kontakt@czasomierzyk.pl
3. W treści zgłoszenia należy podać: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, opis
zgłaszanych zastrzeżeń oraz jakiego wydarzenia dotyczy reklamacja.

4. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia Administrator
przed rozpatrzeniem reklamacji zwróci się do Uczestnika o jej uzupełnienie we
wskazanym zakresie.
5. Do tak złożonej reklamacji Administrator ustosunkuje się w przeciągu 14 dni (nie dot.
reklamacji składanej przez Uczestnika nie będącego konsumentem). Odpowiedź na
reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres e-mail.
6. Brak odpowiedzi ze strony Administratora w przeciągu 14 dni skutkuje uznaniem
reklamacji za uzasadnioną (nie dot. reklamacji składanej przez Uczestnika nie będącego
konsumentem).
§8
Odstąpienie od umowy
1. Uczestnik, będący konsumentem w rozumieniu art. 22(1) ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2018 poz. 1025 z późn. zm), ma prawo odstąpienia
od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni, od dnia
zawarcia Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
2. Aby odstąpić od Umowy wystarczy złożyć pisemne oświadczenie drogą mailową

§9
Prawa autorskie
1. Prawa autorskie do zamieszczonych w serwisie treści, plików oraz materiałów
audiowizualnych należą do czasomierzyk.pl
2. Zabrania się pobierania zdjęć ze strony Portalu czasomierzyk.pl oraz wykorzystania ich
do celów marketingowych oraz handlowych.
3. Osoby lub Firmy zainteresowane innym niż prywatne wykorzystaniem treści
dostępnych w Portalu proszone są o kontakt z czasomierzyk.pl

§ 10
Ochrona danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informujemy o zasadach
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym
związanych
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest czasomierzyk.pl z siedzibą przy
ul. Grunwaldzka 29/2; 57-256 Bardo; e-mail : kontakt@czasomierzyk.pl, Tel. 573682873
2. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie


zgody w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celu rejestracji na Portalu oraz zapisów
w sposób elektroniczny na wybrane przez Państwa zawody sportowe.
Zakres kategorii danych osobowych na poszczególne zawody określa organizator
w zależności od charakteru organizowanego wydarzenia.
Informujemy, że podanie danych osobowych jest dobrowolne i nie są Państwo
zobowiązani do ich podania. Natomiast niepodanie danych spowoduję brak możliwości
korzystania z usług Portalu lub dokonania elektronicznej rejestracji na wybrane
zawody.



Zgody w oparciu o art. 9 ust. 2 lit a RODO z zakresie stopnia niepełnosprawności
w przypadku gdy organizator wymaga przeprowadzenia klasyfikacji do zawodów.



art. 6 ust. 1 lit b RODO związanych z zawarciem i realizacją umowy (akceptacja
Regulaminu i zgłoszenie udziału w Wydarzeniu stanowi zawarcie umowy).

3. Państwa Danę będą udostępniane: organizatorom zawodów, podmiotom upoważnionym
na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom przetwarzającym na podstawie zawartych
umów powierzenia np.: podmioty świadczące usługi informatyczne, pomoc prawną, lub
inne podmioty świadczące usługi doradcze, audytowe.
4.

Państwa zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie poprzez wysłanie
oświadczenia na adres e-mail kontakt@czasomierzyk.pl Wycofanie zgody nie wpływa na

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
wycofaniem.
5. Informujemy również o przysługującym prawie do żądania dostępu do swoich danych
osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawie do przenoszenia
danych, prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez czas nieokreślny.
7. Zebrane dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej.
8. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również
w formie profilowania.
9. W przypadku naruszenia zasad przetwarzania danych osobie, której dane dotyczą,
przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.

ZGODA NA PUBLIKACJĘ WIZERUNKU
Informujemy, że podczas zawodów/ wydarzeń sportowych będą wykonywane, a następnie
upubliczniane i przetwarzane zdjęcia lub filmy, na których może zostać uchwycony
wizerunek osób obecnych, jak również ich inne dane osobowe.
Uczestnictwo w ww. wydarzeniach jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na upublicznianie
i przetwarzanie wizerunku na zdjęciach lub filmach wykonanych podczas wydarzeń, a także
ewentualnie innych danych osobowych w celach reklamowych, marketingowych bądź
wizerunkowych, przez firmę czasomierzyk.pl
Wizerunek będzie publikowany przez okres obowiązywania niniejszej zgody, a Administrator
zobowiązuje się w przypadku wycofania zgody do niezwłocznego usunięcia wszelkich zdjęć
i filmów przedstawiających daną osobę z wyłączeniem sytuacji, w której osoba stanowi
jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza (art. 81
ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych).
Dane w postaci wizerunku będą upubliczniane na stronie internetowej www.czasomierzyk.pl,
oraz portalu społecznościowym www.facebook.pl
Firmie przysługuje wyłączne prawo decydowania o formie i czasie wykorzystywania
wizerunku Oświadczającego - w całości lub ewentualnie w postaci dowolnych fragmentów.

Rozpowszechnianie wizerunku zgodnie z niniejszym oświadczeniem woli nie wiąże się z
obowiązkiem zapłaty na rzecz Oświadczającego ani jakiejkolwiek osoby trzeciej
wynagrodzenia lub odszkodowania z tego tytułu.
Prosimy osoby, które nie życzą sobie utrwalania i przetwarzania swojego wizerunku
w formie dokumentacji fotograficznej/filmu z zawodów/ wydarzenia o poinformowanie o
tym fakcie firmę czasomierzyk.pl
§ 11
Postanowienia końcowe
1. Administrator nie odpowiada w żaden sposób za prawdziwość informacji wprowadzanych
przez Uczestnika do Portalu poprzez dostępne dla nich formularze.
2. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania nowych funkcjonalności i usług
dostępnych w Portalu, przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji
promocyjnych, prac konserwacyjnych Portalu, w tym do czasowego wyłączania części lub
wszystkich stron Portalu.
3. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie.
W przypadku wprowadzenia zmian w Regulaminie, Administrator poinformuje o tym
fakcie na stronie Portalu.
4. Po ukazaniu się informacji o zmianach w Regulaminie Uczestnik powinien niezwłocznie
zapoznać się ze zmianami. Rejestracja nowego konta lub zalogowanie się na istniejące
konto przez Uczestnika oznacza bezwarunkową akceptację nowej treści Regulaminu.
Uczestnik w przypadku nie zaakceptowania nowej treści regulaminu powinien
niezwłocznie poinformować o tym fakcie Administratora. Oświadczenie o nie
zaakceptowaniu nowej treści Regulaminu skutkuje usunięciem konta Zarejestrowanego
Uczestnika.
5. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu
Cywilnego.
6. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z funkcjonowania Portalu jest
sąd właściwy dla siedziby pozwanego.

