
Regulamin rajdu rowerowego  

 Odjazdowy Bibliotekarz 2019 

Zielona – Stara Miłosna – Międzylesie – Anin – Zielona – Wesoła   
11 maja 2019 r. 

1. Regulamin określa zasady i warunki rajdu oraz sposoby zachowania się uczestników.  

2. Organizatorami rajdu są: 
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy, 
Stowarzyszenie Rembertów Bezpośrednio, 
Biblioteka Publiczna w Sulejówku. 

3. Rajd wpisuje się w obchody 50-lecia nabycia praw miejskich przez Wesołą. 

4. W rajdzie biorą udział tylko pojazdy napędzane siłą ludzkich mięśni. 

5. Każdy uczestnik rajdu musi posiadać sprawny pojazd wyposażony zgodnie z przepisami Prawa o Ruchu 
Drogowym. 

6. Organizatorzy zapewniają służby porządkowe i informacyjne oraz zabezpieczenie techniczne i medyczne. 

7. Uczestnicy rajdu zobowiązani są do przestrzegania przepisów ruchu drogowego i ścisłego wykonywania 
poleceń organizatorów oraz służb porządkowych i ratowniczych. 

8. Osoby biorące udział w rajdzie robią to na własną odpowiedzialność i zobowiązane są do zachowania się w 
sposób niezagrażający innym uczestnikom. 

9. Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i 
organizacją przejazdu nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za wypadki losowe, szkody 
osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po przejeździe. 

10. Zabrania się noszenia oraz używania broni, niebezpiecznych przedmiotów, materiałów pirotechnicznych, 
posiadania i spożywania napojów alkoholowych, przyjmowania środków odurzających i substancji 
psychotropowych. 

11. Zabrania się udziału rajdzie osobom będącym pod wpływem alkoholu, środków odurzających i substancji 
psychotropowych. 

12. Zabrania się sprzedawania, reklamowania, akwizycji i przeprowadzania zbiórek pieniężnych bez zgody 
organizatorów. 

13. Za niewłaściwe zachowanie zakłócające bezpieczeństwo przejazdu, uczestnicy mogą zostać usunięci z 
udziału w imprezie. 

14. Organizator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych uczestników imprezy, w zakresie imienia i 
nazwiska oraz danych kontaktowych i wizerunku, w tym w szczególności rejestrowania jej przebiegu przy 
pomocy urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk oraz do dalszego przetwarzania zapisu, zgodnie z 
przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Szczegółowe informacje na temat zasad 
przetwarzania danych osobowych uczestników imprezy określone są w załączniku nr 1 do Regulaminu. 

15. Organizator ubezpiecza Rajd od następstw nieszczęśliwych wypadków. 

16. Kategorycznie zabrania się wyprzedzania osoby prowadzącej Rajd oraz radiowozów zabezpieczających.  

17. Rajd przebiega tylko po jednym (prawym) pasie drogi.  

18. Osoby chcące włączyć się na trasie Rajdu mogą zrobić na zasadach włączania się do ruchu określonych w 
Prawie o Ruchu Drogowych nie zaburzając przejazdu oraz nie zagrażając innym uczestnikom. Osoby, które 
dołączyły na trasie mają obowiązek zgłosić się do obsługi rajdu na najbliższym postoju. 

19. Odłączenie się od Rajdu jest możliwe na trasie poprzez: poinformowanie obsługi Rajdu o odłączeniu się, 
zjazd na pobocze lub chodnik gdzie należy zsiąść z roweru i poczekać do przejazdu całego peletonu wraz z 
radiowozem zabezpieczającym. Dopiero wówczas możliwe jest ponowne włączenie się do ruchu zgodnie z 
przepisami Prawa o Ruchu Drogowym.  

20. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania niniejszego Regulaminu. 

21. Regulamin dostępny [wygłoszony] w miejscu zbiórki przed rozpoczęciem Rajdu oraz na stronach 
Organizatorów.  

 

 



 

Załącznik Nr 1 

 

Zasady przetwarzania danych osobowych uczestników imprezy 

Odjazdowy Bibliotekarz 2019 

 

1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła  
m.st. Warszawy, z siedzibą w Warszawie, ul. 1 Praskiego Pułku 31, 05-075 Warszawa. 

2. Administrator powołał inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować pisząc na ww. adres 
korespondencyjny lub na e-mail: iod@e-bp.pl. 

3. Dane osobowe Uczestników są przetwarzane wyłącznie w celu uczestniczenia w Rajdzie rowerowym 
Odjazdowy Bibliotekarz, na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody, w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a) 
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 (dalej: „RODO”). Jako wyrażenie zgody na 
przetwarzanie danych Administrator uznaje wpisanie się na listę Uczestników Radu. Zgoda na 
przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna, przy czym, z uwagi na objęcie Uczestników Rajdu 
ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz spoczywających na Organizatorze 
obowiązkach związanych z bezpieczeństwem, niepodanie danych osobowych uniemożliwi udział w Rajdzie. 
W ramach Rajdu Organizator będzie utrwalać wizerunek Uczestników w celach promocji wydarzenia. 
Zdjęcia będą zamieszczane w kronice, na stronie internetowej, na profilu Facebook Biblioteki Publicznej w 
Dzielnicy Wesoła, a także na stronach internetowych i FB współorganizatorów Rajdu oraz w mediach 
lokalnych. Podstawą prawną rozpowszechniania wizerunku jest ustawa o prawach autorskich i prawach 
pokrewnych. Każdemu Uczestnikowi przysługuje w związku z tym prawo odmowy rozpowszechniania jego 
wizerunku, bez wpływu na prawo do udziału w Rajdzie.  

 
4. Odbiorcami danych osobowych Uczestników mogą być: 

1) Osoby upoważnione przez Administratora Danych do przetwarzania danych osobowych Uczestników, 
2) Firma ubezpieczeniowa – w zakresie ubezpieczenia Uczestników od następstw nieszczęśliwych 

wypadków. Przy czym dane osobowe Uczestników mogą być przekazane Firmie Ubezpieczeniowej 
wyłącznie w przypadku wystąpienia wypadku podlegającego zakresowi ubezpieczenia. 

5. Administrator zobowiązuje się do: 

1) przetwarzania danych osobowych zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla Uczestników 
(„zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość”); 

2) zbierania danych w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nie przetwarzania danych 
dalej w sposób niezgodny z tymi celami („ograniczenie celu”); 

3) przetwarzania danych adekwatnie, stosownie oraz z ograniczeniem do tego, co niezbędne do celów, w 
których są przetwarzane („minimalizacja danych”); 

4) podjęcia wszelkich rozsądnych działań, aby dane osobowe, które są nieprawidłowe w świetle celów ich 
przetwarzania, zostały niezwłocznie usunięte lub sprostowane („prawidłowość”); 

5) przechowywania danych osobowych w formie umożliwiającej identyfikację Uczestników, przez okres nie 
dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane („ograniczenie 
przechowywania”); 

6) przetwarzania danych w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym 
ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, 
zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych 
(„integralność i poufność danych osobowych”). 

6. Dane osobowe będą przetwarzane w okresie uczestnictwa w Rajdzie, a po jego zakończeniu zostaną 
niezwłocznie usunięte przez organizatora. Wizerunek będzie rozpowszechniany zgodnie z przepisami 
ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Żądanie zaprzestania przetwarzania danych osobowych 
przez Organizatora nie ma wpływu na przetwarzanie danych dokonane przed złożeniem żądania.  



 

7. Uczestnikom przysługują następujące prawa związane z przetwarzaniem ich danych: 

1) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; 
2) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są 

nieprawidłowe lub niekompletne; 
3) prawo do żądania usunięcia danych osobowych; 
4) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 
5) prawo do przenoszenia danych; 
6) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych; 
7) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. 

8. W przypadku powzięcia przez Uczestnika informacji, iż jego dane osobowe są przetwarzane z naruszeniem 
przepisów prawa, Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych. 

9. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne.  
10. Dane osobowe uczestników nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, a także nie będą polegały 

profilowaniu. 


