
REGULAMIN OBOZU TOTALBIKES

Do obowiązków każdego uczestnika obozu należy:

1. Aktywnie uczestniczyć w życiu obozu, brać udział we wszystkich zajęciach przewidzianych
w planie dnia i wykonywać wszystkie ćwiczenia, chyba że uczestnik wskaże ważne powody,
które nie pozwalają mu na udział w poszczególnych zajęciach lub wykonywanie ćwiczeń.

2. Być uprzejmym i miłym w stosunku do kolegów oraz dbać o koleżeńską atmosferę
podczas obozu. Nie używać słów wulgarnych i przestrzegać form grzecznościowych,
właściwych dla danej relacji.  

3. Stosować się do poleceń kierownika i wychowawców, w szczególności sumiennie
wykonywać ćwiczenia w trakcie zajęć i szkoleń rowerowych oraz nie wykonywać innych
czynności w tym czasie bez zgody wychowawcy. Nie wykonywać żadnych innych czynności
na rowerze poza godzinami zajęć, chyba że wychowawca wyrazi na to zgodę. Zachowywać
szczególną ostrożność w trakcie jazdy na rowerze i unikać wykonywania ewolucji
wykraczających poza prezentowane umiejętności, chyba że wychowawca na nie zezwoli.     

4. Przestrzegać zasad higieny osobistej, dbać o czystość, ład i porządek w pokojach oraz na
terenie obozu.

5. Nie oddalać się poza obręb placówki lub miejsca, gdzie prowadzone są zajęcia.

6. Chronić dobro własne i cudze oraz dbać o jego jakość. W szczególności dbać o należyty
stan techniczny roweru oraz środków ochrony. 

7. Nie zbliżać się do akwenów bez opieki wychowawcy. 

8. Stosować się do poleceń obsługi wyciągu i zachować szczególną ostrożność w trakcie
jazdy wyciągiem.

9. Przestrzegać ciszy nocnej i stosować się do innych przepisów porządkowych właściciela
ośrodka.

Oświadczam, że jestem świadomy ryzyka, jakie niesie ze sobą uprawianie kolarstwa
górskiego i downhill'u, wiem, jaki jest profil zajęć sportowych na obozie, znam charakter i
poziom trudności tras w miejscu, gdzie będą organizowane zajęcia i nie wnoszę do nich
zastrzeżeń. W szczególności oświadczam, że prezentowany przeze mnie poziom
umiejętności pozwala na przystąpienie do zajęć i szkoleń rowerowych.  

Oświadczam również, że posiadam sprawny rower oraz środki ochrony, potrafię
przeserwisować w stopniu podstawowym używany przeze mnie na obozie sprzęt, posiadam
lub jestem w stanie nabyć części zamienne potrzebne do naprawy roweru.   

Na obozie panuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu, środków odurzających oraz
palenia tytoniu.

Nie stosowanie się do wyżej wymienionych punktów regulaminu może skutkować karą
czasowego wykluczenia z zajęć obozowych, a w szczególnych wypadkach wydaleniem z
obozu.

Zapoznałem się z regulaminem i akceptuję zasady obozowe.

…………………………………….. …..............….....................

Data i podpis uczestnika   Data i podpis opiekuna



INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

I. Administratorem przetwarzanych danych osobowych uczestników obozu Totalbikes
jest Wojciech Koniuszewski, zamieszkały w Białymstoku, prowadzący działalność
gospodarczą pod nazwą: Totalbikes, Wojciech Koniuszewski z siedzibą w Białymstoku
przy ul.Olsztyńskiej 6/26 NIP 5422404946 REGON 051697352   

W razie pytań dotyczących ochrony danych lub w celu wniesienia sprzeciwu wobec
gromadzenia, przetwarzania lub wykorzystywania danych osobowych można przesłać
pytanie lub sprzeciw listownie na adres siedziby administratora lub droga mailową na
adres: info@totalbikes.pl

II. Katalog  przetwarzanych danych osobowych oraz ich źródła
Administrator przetwarza dane osobowe obejmujące imię i nazwisko, adres zamieszkania,
imię i nazwisko opiekuna, numer telefonu uczestnika obozu i jego opiekuna, wiek oraz inne
informacje wymagane przez kuratorium oświaty.  
Wyżej wskazane dane osobowe administrator zbiera bezpośrednio od podmiotów danych.

III. Cel oraz podstawa przetwarzania danych
Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art.6 ust.1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (RODO), albowiem są
niezbędne do wykonania umowy z uczestnikiem obozu, względnie do podjęcia działań
przed zawarciem takiej umowy.
Podanie określonych w punkcie II danych osobowych jest dobrowolne, przy czym
konsekwencją ich niepodania jest niemożliwość zawarcia lub wykonania umowy. 
Administrator zobowiązuje się postępować z danymi zgodnie z zasadami ochrony danych
wynikającymi z RODO oraz właściwych krajowych przepisów.

IV. Udostępnianie danych  osobowych oraz przekazywanie ich do krajów trzecich

Administrator nie udostępnia danych osobowych podmiotom trzecim, chyba że osoba,
której dane dotyczą, udzieliła na to wyraźnej zgody lub administrator jest ustawowo
zobowiązany do przekazania tych danych. Dane osobowe nie są przekazywane do
organizacji międzynarodowej lub państwa trzeciego.

V. Przechowywanie danych, dostęp do danych i bezpieczeństwo danych

Dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia stosunku umownego oraz
upływu okresu przedawnienia, a ponadto do czasu zakończenia ewentualnych sporów
sądowych, w których dane te są potrzebne jako dowód. 

Dostęp do przetwarzanych danych mają współpracownicy administratora zajmujący się
każdorazowo realizacją danego procesu.

Dane są chronione poprzez kontrolę dostępu do pomieszczeń, urządzeń i danych, kontrolę
wprowadzania danych, przekazywania danych, kontrolę zleceń, kontrolę dostępności
i kontrolę rozdzielania danych. Środki bezpieczeństwa są na bieżąco dostosowywane
odpowiednio do potrzeby chwili i postępu technologicznego.

Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w szczególności
profilowaniu.



VI. Prawa podmiotów danych

Prawo dostępu do informacji, czyli prawo do uzyskania informacji, czy przetwarzane są
odnośne dane osobowe, a jeżeli tak, jakie dane osobowe są przetwarzane. 

Prawo do otrzymania informacji o celach przetwarzania i ich podstawie prawnej,
kategoriach danych osobowych, ujawnieniu ich osobom trzecim oraz okresie ich
przechowywania.

Prawo do sprostowania i usunięcia danych, czyli prawo do żądania niezwłocznego
sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe, lub – z uwzględnieniem celów
przetwarzania danych – prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych
oraz usunięcia jego danych.

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych, czyli prawo do żądania ograniczenia
przetwarzania wszelkich zgromadzonych danych osobowych. Od chwili złożenia wniosku
o ograniczenie przetwarzania dane te będą przetwarzane tylko za indywidualną zgodą lub
też w celu dochodzenia i egzekucji roszczeń.

Prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do żądania swobodnego i nieograniczonego
przesłania zgromadzonych danych osobowych osobie trzeciej.

Prawo do sprzeciwu, czyli prawo do wniesienia sprzeciwu w dowolnym momencie –
z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Państwa
danych osobowych, które to przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie
uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub stronę trzecią. W
przypadku wniesienia sprzeciwu administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych
osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do
przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą,
lub gdy przetwarzanie tych danych służy dochodzeniu, wykonywaniu lub obronie roszczeń.

VII. Prawo skargi do organu nadzorczego

Poza prawami wymienionymi powyżej przysługuje Państwu prawo do skargi do krajowego
organu nadzorczego, którym  jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych
(docelowo: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osowych), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,
tel. 22 531 03 00.

Oświadczam, że zapoznałem się z powyższą informacją:

…………………………………….. …..…....................
…..………………………………..

Data i podpis uczestnika   Data i podpis opiekuna


