
REGULAMIN TANGO MARATONU

1. Cracow Tango Marathon jest imprezą zamkniętą – wstęp na niego mają tylko osoby
znajdujące się na liście uczestników.
2. Rejestracji na maraton można dokonać jedynie za pomocą formularza znajdującego się
na stronie www.cracow-tango-marathon.pl.
3. O uczestnictwie w maratonie decydować będą następujące kryteria: proporcje pomiędzy
prowadzącymi i podążającymi.
4. Organizator powiadomi o przyjęciu na maraton bądź umieszczeniu na liście rezerwowej w
ciągu 7-miu dni od otrzymania formularza zgłoszeniowego na adres/-y e-mail podany/-e w
formularzu zgłoszeniowym.
5. Z informacją o przyjęciu na maraton wysłany zostanie numer konta bankowego, na które
należy dokonać wpłaty kosztów uczestnictwa (ceny wejściówki) w terminie do 7 dni.
6. Organizatorzy nie ponoszą kosztów prowizji bankowych, przewalutowania, ani żadnych
innych związanych z wykonaniem przelewu i jego obsługą.
7. Po zaksięgowaniu wpłaty Organizator wyśle drogą elektroniczną potwierdzenie
uczestnictwa w maratonie. Taka wiadomość jest ostatecznym potwierdzeniem uczestnictwa
w imprezie.
8. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa można odstąpić wejściówkę na maraton innej
osobie tej samej płci z poinformowaniem Organizatora o tym fakcie. Organizator nie zwraca
kosztów wejściówki.
9. Identyfikator otrzymany od organizatorów w chwili przybycia na maraton należy nosić w
widocznym miejscu przez cały czas trwania imprezy, gdyż jest on potwierdzeniem
uczestnictwa. 10. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za kosztowności i rzeczy
osobiste uczestników pozostawione bez opieki.
11. Hotel Galaxy**** nie wyraża zgody na wnoszenie przez uczestników maratonu własnego
alkoholu.
12. Palenie dozwolone jest jedynie w miejscach do tego przeznaczonych.
13. Organizator nie odpowiada za zakwaterowanie uczestników podczas imprezy.
14. Organizator nie zapewnia zwrotu kosztów transportu na miejsce maratonu. 15.
Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność finansową i karną za wyrządzone przez siebie
szkody w miejscu organizacji imprezy.
16. Ubezpieczeniem objęte są osoby, które dokonają przedpłaty do jednego tygodnia przed
rozpoczęciem maratonu.
17. W przypadku odwołania Maratonu z uwagi na regulacje związane z pandemią COVID19
Organizator zwraca koszt uczestnictwa w 100%. Pozostałe koszty poniesione przez
uczestników;
(koszty podróży, koszty noclegów etc) nie będą zwracane przez Organizatora.
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Polityka Prywatności

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. 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 dyrektury 9/46/WE, zwanego dalej
„Rozporządzenie” firma Roman Hatalak TDJ ROMAN – organizator imprezy tanecznej
Cracow Tango Marathon, zwana dalej „ Administrator” w wykonaniu art. 13 Rozporządzenia
informuje osobę, której dane osobowe przetwarza w związku ze świadczonymi usługami
zwaną dalej „ Klient” o następujących okolicznościach:
1. Administratorem danych osobowych Klienta jest firma Roman Hatalak TDJ ROMAN 2. Z
Administratorem można się kontaktować:
a) listownie, na adres: 31-029 Kraków, ul. Zyblikiewicza 8/19
b) mailowo, na adres: info@cracow-tango-marathon.pl
3. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się
kontaktować:
a) listownie, na adres: 31-029 Kraków, ul. Zyblikiewicza 8/19
b) mailowo, na adres: info@cracow-tango-marathon.pl
4. Dane osobowe Klienta, podane w procesie rejestracji uczestnictwa w Cracow Tango
Marathon przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia tj. przetwarzanie
jest niezbędne do wykonania umowy o uczestnictwie w Cracow Tango Marathon, której
stroną jest Klient lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą.
5. Administrator wdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, o których mowa w
art. 32 Rozporządzenia,
6. Dane osobowe Klienta mogą być udostępniane przez Administratora:
a) współpracownikom Administratora (księgowość),
b) współpracującemu podmiotowi prowadzącemu działalność IT
c) firmie ubezpieczeniowej w celu ubezpieczenia uczestników Cracow Tango Marathon.
7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do 7 dni od daty zakończenia Cracow
Tango Marathon, za wyjątkiem ich przechowywania w dokumentach księgowych -
wystawione faktury
(7 lat) oraz w polisie ubezpieczeniowej (1 rok).
8. Klientowi przysługuje prawo do żądania dostępu do jego danych osobowych, ich
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania (prawo do usunięcia nie dotyczy wystawionych
faktur zgodnie z przepisami skarbowymi)
9. Klient ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.
10. Klientowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych:
gdy zaistnieją przyczyny związane ze szczególną sytuacją Klienta, a przetwarzane danych
oparte jest na podstawie niezbędności dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych
interesów Administratora.
11. Klient może realizować uprawnienia wymienione w ust. 8 i 10 poprzez przekazanie
pisemnego oświadczenia na adres Administratora wskazany w ust. 2 .
12. Administrator ma obowiązek udzielenia Klientowi informacji o działaniach podjętych w
związku z żądaniami, o których mowa w ust. 8 bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie w
terminie miesiąca od otrzymania żądania. W razie potrzeby termin, o którym mowa w zdaniu
poprzedzającym, może być przedłużony o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany
charakter żądania lub liczbę żądań. W terminie miesiąca od otrzymania żądania



Administrator informuje Klienta o takim przedłużeniu terminu z podaniem przyczyny
opóźnienia.
13. Jeżeli Administrator nie podejmie działań w związku z żądaniem Klienta, o których mowa
w ust. 8, to niezwłocznie – najpóźniej w terminie miesiąca od otrzymania żądania – informuje
Klienta o powodach nie podjęcia działań oraz o możliwości wniesienia skargi do Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, oraz skorzystania ze środków ochrony prawnej przed
Sądem.
14. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy o uczestnictwie w imprezie
tanecznej Cracow Tango Marathon.
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