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REGULAMIN BIEGU 

„TROPEM WILCZYM. BIEG PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH” 

15.08.2021 

Ośrodek Wypoczynkowy  Paprocany 

 

I. Organizator. 

Stowarzyszenie 43-100 Sport  

 

Pomysłodawca. 

Fundacja Wolność i Demokracja 

 

Współorganizatorzy:  

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Tychach 

Górniczy Klub Sportowy GKS Tychy 

SPLA Tychy 

KB 40-latek Tychy 

Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej 73 Pułku Piechoty 

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Tychach 

Muzeum Śląskiego Września 1939 Roku 

APEX PREDATOR 

„Szczyt Formy” 

„Kibice Razem” 

 

Patronat Medialny: 

   Nowe Info 

 

Cel imprezy 

1. Impreza ma cel edukacyjny, sportowy, rekreacyjny i historyczny: oddanie hołdu żołnierzom 

polskiego podziemia antykomunistycznego działającego w latach 1944 – 1963 w obrębie 

przedwojennych granic RP. 

2. Poszerzanie i popularyzacja wiedzy na temat Żołnierzy Wyklętych w Polsce. 

3. Integracja środowiska biegaczy. 

 

II. Termin i miejsce imprezy. 

III.  

1. Termin: 15.08.2021; początek od godziny 10:40 

2. Miejsce: Ośrodek Wypoczynkowy w Tychach  Paprocanach. 

UWAGA! 
W czasie zawodów uczestników obowiązuje zachowanie się zgodnie z aktualnym rozpo-

rządzeniem Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i 

zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. 

W przypadku zmiany obostrzeń sanitarnych dostosujemy formułę biegu do aktualnych obo-

strzeń – z możliwością zmiany rywalizacji na bieg indywidualny lub wirtualny. 
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IV. Dystanse i trasa 

1. „Bieg Główny” odbywa się na dystansie 1963 metrów – start biegu o godzinie 12:00 

2. „Bieg wokół  jeziora Paprocańskiego” na dystansie 10 km. – start biegu o godzinie 12:05 

3. „Biegi dla dzieci” na dystansach od 200 m – 600 m. – biegi dziecięce w godzinach 10:40 do 

11:40  

4. Start i meta na terenie Ośrodka Wypoczynkowego Paprocany. 

5. Trasa jest oznakowana w problematycznych miejscach. 

 

V. Uczestnictwo. 

1. Do startu uprawnieni są zawodnicy, którzy podpiszą oświadczenia, że: 

 biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność; 

 wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 

29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. z 2016 poz. 922 z późn. zm.), do ce-

lów związanych z realizacją zadania oraz do realizacji celów statutowych Stowarzyszenia 

43-100 Sport 

 wyrażają zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie i wykorzystywanie przez Stowarzysze-

nie 43-100 Sport. 

2. Osoby niepełnoletnie, u których nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do startu, mogą wziąć 

udział w zawodach wyłącznie za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych oraz po 

podpisaniu przez rodziców lub opiekunów prawnych oświadczeń wymienionych w punkcie 2. 

3. Rozpoczęcie „Biegu Głównego” i „Biegu wokół jeziora Paprocańskiego” ma miejsce  ze startu 

wspólnego. Uczestnicy z chwilą zapisu  deklarują dystans i trasę do pokonania.  

 

Kategorie: 

 MĘŻCZYŹNI  

  KOBIETY 

 

Każdy uczestnik „Biegu Głównego” i  „Biegu wokół jeziora Paprocańskiego” przed rozpoczę-

ciem otrzyma pakiet startowy. 

 

Uczestnicy „Biegu Głównego” - 1963 m, „Biegu wokół jeziora Paprocańskiego” - 10 km, --- po 

ukończeniu otrzymują medale upamiętniające Bieg. 

 

Za miejsca I - III uczestnicy „Biegu wokół jeziora Paprocańskiego” w kategorii kobiet 

i mężczyzn otrzymają okolicznościowe statuetki oraz przewidziane są nagrody rzeczowe. 

 

4. Każde dziecko biorące udział w „Biegu dla dzieci” otrzyma pakiecik startowy. 

 

V. PROCEDURY ZAPOBIEGAWCZE ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ KORONAWIRUSA. 

    Zachowanie odległości od drugiej osoby podczas odbierania pakietu startowego, na starcie, mecie 

i podczas biegu o co najmniej 2 m, chyba że jest to niemożliwe (wówczas należy stosować środki 

ochrony osobistej). 

    Regularnie, często i dokładnie myć ręce wodą z mydłem lub używać płyny dezynfekujących, które 

zapewnia Organizator. 
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VI. Zgłoszenia i opłaty startowe. 

 

1. Organizator może przyjąć łącznie 340 uczestników do „Biegu Głównego”  i „Biegu wokół jezio-

ra Paprocańskiego”  - decyduje kolejność wpłat. 

Zawodnicy mogą zgłaszać swoje uczestnictwo tylko przez wypełnienie elektronicznego formularza 

zgłoszenia na stronie internetowej:  

…………………………………………………………………….. 

Zgłoszenia elektroniczne (oraz wpłata na konto) mogą być dokonane do 08.08.2021 roku. 

Na liście startowej widoczne są osoby, które dokonały rejestracji i płatności za pakiet startowy. 

Przy zgłoszeniu należy zapisywać się na właściwej liście startowej. 

2. Zapis elektroniczny jest ważny wyłącznie po dokonaniu opłaty startowej z dopiskiem -  „Bieg 

Pamięci,  Bieg Główny”,  lub  „Bieg Pamięci Bieg wokół jeziora Paprocańskiego”. 

3. Opłata startowa do „Biegu Głównego” i „Biegu wokół jeziora Paprocańskiego” wynosi 

35,00 zł. Raz uiszczona opłata startowa nie podlega zwrotowi. 

4. Osoby, które pomagają w organizacji biegu, mogą być zwolnione z obowiązku uiszczenia 

opłaty startowej – zwalnia organizator. 

5. „Biegi dla dzieci” są bezpłatne.  

VII. PROGRAM. 

14.08.2021 (sobota): 

 

 9.00 – 11.30  wydawanie pakietów startowych, (wydawanie numerów) 

   Miejsce: KS Paprocany   Tychy ul. Sikorskiego 110. 

 

 15.08.2021 (niedziela): 

 

09.00 do 11.30 - wydawanie pakietów startowych, (wydawanie numerów)  

09.00 do 10.30 - zapisy do biegów dziecięcych 

10.40 do 11:40 - starty biegów dziecięcych 

12.00  - start  „Biegu Głównego”  

12.05   - start  „Biegu wokół jeziora Paprocańskiego” 

            ok. 13.30 - posumowanie imprezy, gorący posiłek 

 

VII. ŚWIADCZENIA ORGANIZATORA: 

A. Każdy zawodnik otrzyma pakiet startowy, okolicznościową koszulkę, a po ukończeniu bie-

gu pamiątkowy medal. Warunkiem otrzymania medalu jest przebiegnięcie mety w ko-

szulce z bieżącej edycji biegu „Tropem Wilczym”, lub posiadanie aktualnego numeru 

startowego. 

B. Organizator zapewnia napoje na trasie biegu w punkcie kontrolnym na około 5 – tym kilo-

metrze trasy biegu „Wokół jeziora Paprocańskiego”, oraz pomiar czasu. 

C. Na trasie oraz na mecie biegów organizator zapewnia opiekę medyczną. 

D. Po zakończeniu biegu, zawodnicy na podstawie numeru startowego otrzymają ciepły posi-

łek, kawę i  herbatę. 

 

 

 

http://dostartu.pl/tropem-wilczym-bieg-pamieci-zolnierzy-wykletych-v609.pl.html
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 VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 

1. Podpisując deklarację uczestnictwa, Uczestnik zaświadcza, że stan jego zdrowia umoż-

liwia mu udział w zawodach. Organizator nie zapewnia Uczestnikowi jakiegokolwiek 

ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, odpowiedzialności cywilnej z tytułu chorób, jakie 

mogą wystąpić w związku z obecnością lub uczestnictwem Uczestnika w imprezie, oraz 

nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności. 

2. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego przez zawodnika jest równoznaczne z wyraże-

niem zgody na udział w imprezie. 

3. Pobranie numeru startowego przez zawodnika jest równoznaczne z przyjęciem przez 

niego do wiadomości przepisów niniejszego regulaminu. 

4. Rzeczy wartościowe zawodników, oznakowane numerem startowym, będą przechowy-

wane w depozycie w budynku KS Paprocany   Tychy ul. Sikorskiego 110. Depozyt czyn-

ny będzie od godziny 11:00 do pół godziny po zakończeniu imprezy.  Odbiór zdepono-

wanych rzeczy nastąpi po okazaniu numeru startowego. 

5. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora. 

IX. Obowiązek informacyjny. 
 

1. Spełniając obowiązek informacyjny wobec właścicieli danych osobowych informujemy, że Państwa 

dane osobowe przetwarzane są w stowarzyszeniu 43-100 Sport (Tychy 43-100), ul. Edukacji 7 

w celach związanych z udziałem w otwartych imprezach i zajęciach sportowych oraz osób przeby-

wających na terenie imprezy. 

 

2. Dane osobowe dot. uczestników zawodów lub ich opiekunów prawnych oraz trenerów, a także da-

ne pracowników obsługi Imprezy, w tym dane wizerunkowe, publiczna publikacja list zawodników, 

wyników zawodów, zwycięzców, a także ich wizerunku oraz wizerunku trenerów i pracowników ob-

sługujących Imprezę  przetwarzane są w oparciu o wykonywanie zadania realizowanego w interesie 

publicznie (art.6 ust.1 lit. e) RODO w celu realizacji zadań statutowych MOSIR. Dane trenerów i 

pracowników obsługi imprezy są przetwarzane na podstawie zawartej umowy (art.6 ust.1 lit. b) RO-

DO w celach jej realizacji. Dane uczestników zawodów, w tym zwycięzców i dane trenerów oraz 

osób z obsługi imprez przetwarzane są także w oparciu o art.6 ust.1 lit. c) RODO w celach rozliczeń 

rachunkowych i płacowych (rozliczenia księgowe i wypłaty wynagrodzenia). 

 

3. Wizerunek osób przebywających na terenie Imprezy może zostać utrwalony na dowolnych no-

śnikach a następnie rozpowszechniany przez wszelkiego rodzaju środki przekazu dla celów 

dokumentacyjnych, sprawozdawczych,  promocyjnych itp. na potrzeby wszelkich mediów ist-

niejących obecnie, w szczególności: prasy, telewizji, video, Internetu, materiałów reklamo-

wych. Wizerunek może być również utrwalony i rozpowszechniony przez osoby trzecie, za któ-

rych stowarzyszenie 43-100 Sport nie może ponosić odpowiedzialności. Dane wizerunkowe są 

przetwarzane na podstawie art.6 ust.1 lit. a) RODO. Udział w imprezie i wejście na jej teren 

jest równoznaczny z wyrażeniem zgody i akceptacją REGULAMINU. 

 

4. Każdy uczestnik imprezy przyjmuje do wiadomości, że ma prawo przeglądać, poprawiać, zmieniać 

lub żądać usunięcia swoich danych osobowych, kierując  swoje żądanie do siedziby stowarzyszenia 

43-100 Sport, Tychy ul. Edukacji 7, z zastrzeżeniem, że nie ma możliwości odwołania zgody 

wstecznie i jeżeli dane szczególnie wizerunkowe zostały przekazane np. prasie, to po odwołaniu 

zgody nie zostaną przekazane drugi raz, ale wcześniej udzielona zgoda obowiązuje. Odwołanie 

zgody może nastąpić poprzez złożenie pisemnego oświadczenia w siedzibie stowarzyszenia 43-
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100 Sport, Tychy ul. Edukacji 7 w godzinach  10.00 – 16.00. Zgoda została wyrażona dobrowolnie 

i w każdym momencie może zostać odwołana. 

5. Danych osobowych nie przetwarza się w sposób zautomatyzowany, a profilowanie następuje 
tylko i wyłącznie pod kątem zasad uprawianej dyscypliny sportowej i kategorii wiekowej. 

 

6. Dane osobowe uczestników Imprez mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom 

odbiorców, tj. oficjalnym sponsorom i partnerom wspomagającym organizację imprezy, sę-

dziom, służbom porządkowym i służbom medycznym, prasie, social media (w tym kraje poza 

UE – Facebook), prawnikom, towarzystwom ubezpieczeniowym, odbiorcom stron Interneto-

wych i współuczestnikom imprez sportowych, kibicom.” 

7. Dane osobowe utrwalone na nośnikach cyfrowych będą przetwarzane przez 3 lata, a listy 

uczestników imprez/zajęć przez 5 lat. 

 

Obowiązek informacyjny w czasie epidemii COVID-19 

1. Stowarzyszenie 43-100 Sport, Tychy ul. Edukacji 7 jest Administratorem zwykłych danych 

osobowych osób uczestniczących w imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie    43-100 

Sport w Tychach w zakresie: imię, nazwisko dla celów ochrony żywotnych interesów osoby, 

której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej podczas imprezy sportowo-rekreacyjnej na 

podstawie art.6 ust.1 lit. d) RODO w związku z istniejącą pandemią koronawirusa i 

obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Dane te w sytuacji jakiegokolwiek 

wystąpienia przypadku koronawirusa wśród osób obecnych w ww. czasie w imprezie 

organizowanej przez Stowarzyszenie 43-100 Sport lub w sytuacji konieczności zastosowania 

wobec tych osób kwarantanny mogą być także przetwarzane w oparciu o art. 9 ust.2 lit. i) 

RODO dot.  ochrony zdrowia i zapobiegania rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych przez 

organizacje przeciwdziałające epidemii i im udostępnione, a także udostępniane organom 

kontroli państwowej, Sanepidowi, organom porządkowym itp. 

2. Stowarzyszenie 43-100 Sport nie przetwarza danych osobowych w sposób zautomatyzowany i 

nie dokonuje profilowania tych danych. Stowarzyszenie 43-100 Sport nie przetwarza danych 

osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym i nie przekazuje danych poza ten 

obszar, choć zastrzega możliwość przetwarzania danych statystycznych przekazywanych do 

WHO lub do mediów i Organizacji Rządowych bez danych osobowych identyfikujących osobę 

fizyczną przez innych Administratorów, którym dane udostępnił na podstawie obowiązujących 

podczas pandemii przepisów prawa. 

3. Stowarzyszenie 43-100 Sport informuje o prawie wniesienia skargi do Organu Nadzoru, zgodnie 

z zapisami Ustawy o ochronie danych osobowych w przypadku stwierdzenia przetwarzania tych 

danych niezgodnie z obowiązującym prawem krajowym i europejskim. Organem Nadzoru jest 

Urząd Ochrony Danych Osobowych w Warszawie, ul. Stawki 2. 

4. Dane będą przetwarzane przez okres jednego roku od momentu ich zebrania do ogłoszenia 

końca pandemii. 
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Załącznik nr 1 

KARTA ZGŁOSZENIA I OŚWIADCZENIE OSOBY NIEPEŁNOLETNIEJ - ZGODA RODZICA LUB PRAWNEGO OPIEKUNA 

 

Nazwisko uczestnika …………………………………… Imię uczestnika ……………………………………..   

 

data urodzenia ……………..…………   Miasto …………………………………………………. 

Imię, Nazwisko, telefon kontaktowy Opiekuna  

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

Oświadczam, że jestem rodzicem/opiekunem prawnym* dziecka - SYNA/CÓRKI* 

Jako rodzic/opiekun prawny* przyjmuje do wiadomości, że udział w zajęciach, zawodach i rozgrywkach wiąże się z wysiłkiem i zajęciami fizyczny-

mi, które pociągają za sobą naturalne ryzyko, zagrożenie wypadkami odniesienia obrażeń ciała lub urazów fizycznych. Oświadczam, że moje dziec-

ko/podopieczny* jest zdrowe i nie posiada wad wrodzonych, które mogą zagrażać jego zdrowiu i życiu. Oświadczam, że moje dziec-

ko/podopieczny* startuje za naszą zgodą i na naszą odpowiedzialność w imprezie sportowo-rekreacyjnej – Tropem Wilczym. Bieg „Pamięci Żoł-

nierzy Wyklętych”. Zapoznałem się z regulaminem imprezy oraz Ogólnym Regulaminem Imprez Sportowo-Rekreacyjnych MOSiR Tychy, przyjmuję 

oraz akceptuję postanowienia. Przyjmuje do wiadomości, że Administratorem Danych Osobowych jest stowarzyszenie 43-100 Sport, 43-100 Tychy 

ul. Edukacji 7 oraz przetwarzanie danych osobowych Syna/Córki* odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) RODO* do celów związanych 

z realizacją zadania w ramach realizacji celów statutowych stowarzyszenia 43-100 Sport. Przyjmuje do wiadomości, że dane osobowe i wizerunko-

we Syna/Córki* (nazwisko, imię, rocznik, miasto, klub) pojawią się na liście zawodników publikowanej w internecie, mediach społecznościowych 

oraz filmiku i zdjęciach z wyżej wymienionej imprezy. Wyrażam zgodę na udzielenie pierwszej pomocy synowi/córce, jeżeli taka potrzeba zaistnieje 

Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku mojego dziecka poprzez jego sporządzanie, utrwalanie i rozpowszechnianie, w rozumie-

niu przepisów Ustawy z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych przez organizatora lub przez inne osoby na zlecenie organiza-

tora we wszystkich mediach istniejących obecnie. Udzielam nieodpłatnej licencji  na wykorzystanie utrwalonego wizerunku mojego dziecka.  

 

Jako rodzic/opiekun prawny* wyrażam zgodę na uczestnictwo w zajęciach w czasie trwania pandemii. 

Oświadczam, że wg mojej wiedzy córka/syn jest zdrowy, a na przestrzeni ostatnich dwóch tygodni nie występowały u dziecka i 

innych domowników objawów wirusa SARS-CoV-2 - między innymi temperatura, kaszel, duszności oraz innych chorób zakaźnych, 

w związku z czym może brać udział w imprezach sportowo-rekreacyjnych organizowanych przez MOSiR w Tychach, przestrzegając 

obowiązujących regulaminów i przepisów prawa. 

Zobowiązuje się do poinformowania Organizatora, w momencie zachorowania. Zdaję sobie sprawę, że nie ma gwarancji, 

iż udział w imprezie nie spowoduje zwiększenia ryzyka zakażenia koronawirusem i wystąpienia choroby COVID-19. Mam świado-

mość, że ryzyko takie istnieje i że w/w choroba może prowadzić do ujemnych skutków dla zdrowia i życia mojego dziecka.  

Oświadczam, że żadna osoba pozostająca we wspólnym gospodarstwie domowym nie przebywa  na kwarantannie  ani w 

izolacji w warunkach domowych.  

Oświadczenie jest niezbędnym warunkiem uczestnictwa w imprezie sportowo-rekreacyjnej organizowanej przez MOSiR w Ty-

chach w czasie trwania epidemii. 

 

 

data ..........................,                            czytelny podpis rodzica/opiekuna............................................. 

 

 

*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 rozporządze-

nie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1). 
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Załącznik nr 2 

KARTA ZGŁOSZENIA I OŚWIADCZENIE OSOBY PEŁNOLETNIEJ 

 

Nazwisko uczestnika ……………………………………… Imię uczestnika …………………………………….. 

Data ur…………………………………………………  Miasto …………………………………………………. 

 

Przyjmuje do wiadomości, że udział w zajęciach, zawodach i rozgrywkach wiąże się z wysiłkiem i zajęciami fizycznymi, które pociągają za sobą na-

turalne ryzyko, zagrożenie wypadkami odniesienia obrażeń ciała lub urazów fizycznych.  

Oświadczam, iż jestem zdrowy i nie posiadam wad wrodzonych, które mogą zagrażać mojemu zdrowiu i życiu. Oświadczam, że startuje na własną 

odpowiedzialność w imprezie sportowo-rekreacyjnej – Tropem Wilczym. Bieg „Pamięci Żołnierzy Wyklętych”. Zapoznałem się z regulaminem im-

prezy oraz Ogólnym Regulaminem Imprez Sportowo-Rekreacyjnych MOSiR Tychy, przyjmuję oraz akceptuję postanowienia. 

Przyjmuje do wiadomości, że Administratorem Danych Osobowych jest stowarzyszenie 43-100 Sport, 43-100 Tychy ul. Edukacji 7 oraz przetwarza-

nie moich danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) RODO* do celów związanych z realizacją zadania w ramach realizacji ce-

lów statutowych stowarzyszenia 43-100 Sport. Przyjmuje do wiadomości, że moje dane osobowe i wizerunkowe (nazwisko, imię, rocznik, miasto, 

klub) pojawią się na liście zawodników publikowanej w internecie, mediach społecznościowych oraz filmiku i zdjęciach z wyżej wymienionej impre-

zy. Wyrażam zgodę na udzielenie pierwszej pomocy, jeżeli taka potrzeba zaistnieje. Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie mojego wize-

runku poprzez jego sporządzanie, utrwalanie i rozpowszechnianie, w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim 

i prawach pokrewnych (t.ujedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 1191) przez organizatora lub przez inne osoby na zlecenie organizatora we wszystkich mediach 

istniejących obecnie. Udzielam nieodpłatnej licencji  na wykorzystanie mojego utrwalonego wizerunku. 

 

Oświadczam, że jestem zdrowy, a na przestrzeni ostatnich dwóch tygodni nie występowały u mnie i innych domowników ob-

jawy wirusa SARS-CoV-2 - między innymi temperatura, kaszel, duszności oraz innych chorób zakaźnych, w związku z czym mogę 

brać udział w imprezach sportowo-rekreacyjnych organizowanych przez MOSiR w Tychach, przestrzegając obowiązujących regu-

laminów i przepisów prawa. 

Zobowiązuje się do poinformowania Organizatora, w momencie zachorowania. Zdaję sobie sprawę, że nie ma gwarancji, 

iż udział w imprezie nie spowoduje zwiększenia ryzyka zakażenia koronawirusem i wystąpienia choroby COVID-19. Mam świado-

mość, że ryzyko takie istnieje i że w/w choroba może prowadzić do ujemnych skutków dla mojego zdrowia i życia.  

Oświadczam, że żadna osoba pozostająca we wspólnym gospodarstwie domowym nie przebywa  na kwarantannie  ani w 

izolacji w warunkach domowych.  

Oświadczenie jest niezbędnym warunkiem uczestnictwa w imprezie sportowo-rekreacyjnej organizowanej przez MOSiR w Ty-

chach w czasie trwania epidemii. 

 

 

data .......................,                               czytelny podpis............................................. 

 

*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 rozporządze-

nie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) 


