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Rozdział 1 

Postanowienia ogólne 

§ 1 

1. Regulamin zostaje wydany w celu wykonania przepisów Rozporządzenia Ministra Rolnictwa  

i Rozwoju Wsi z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie regulaminu wyścigów konnych,  wydanego na 

podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 stycznia 2001 r. o wyścigach konnych, zwanego dalej 

Rozporządzeniem. 

2. Regulamin określa: 

1) zasady zapisywania i wycofywania koni z gonitw oraz zmian jeźdźców; 

2) dopuszczalną liczbę koni w gonitwie; 

3) wysokość i sposób uiszczania opłat za zapis i wycofanie koni; 

4) liczbę płatnych miejsc i zasady podziału nagród wyścigowych. 

Rozdział 2 

Zapisywanie koni do gonitw 

§ 2 

1. W jednej gonitwie może uczestniczyć maksymalnie 20 koni. 

2. Terminy zapisów koni do gonitw ustala organizator wyścigów konnych, z tym że termin ten nie 

może być krótszy niż 5 dni przed rozegraniem gonitwy. O terminie zapisów na dany dzień 

wyścigowy organizator informuje umieszczając właściwy komunikat na stronie internetowej 

www.torsluzewiec.pl oraz wywieszając informację w siedzibie organizatora. 

3. Za przyjmowanie zapisów koni do gonitw odpowiedzialna jest osoba wyznaczona przez 

organizatora. 

4. Zapis konia do gonitwy może być dokonany przez właściciela konia lub osobę przez niego 

upoważnioną w formie pisemnej. 

5. Koń może być zgłoszony w trakcie jednego zapisu tylko do jednej gonitwy. Powyższa zasada nie 

dotyczy gonitw z wczesnymi zapisami oraz gonitw dla kłusaków. 

§ 3 

1. Zapis konia do gonitwy może być dokonany za pomocą: 

1) formularza zgłoszenia konia do gonitwy z wyraźnym oznaczeniem na kopercie daty dnia 

wyścigowego. W jednej kopercie oznaczonej danym dniem wyścigowym powinny znajdować 

się wszystkie konie zapisane na dany dzień przez jednego właściciela lub osobę 

upoważnioną. Tak przygotowaną kopertę należy wrzucić do oznaczonej skrzynki znajdującej 

się w pomieszczeniu trenerskim przy torze roboczym; 

2) skanu podpisanego formularza zapisu konia do gonitwy przesłanego na adres 

zapis@totalizator.pl oraz potwierdzenia niniejszego zapisu telefonicznie pod numerem 

telefonu: 797-013-079 w przewidzianych Regulaminem terminach. Warunkiem przyjęcia konia 

do zapisu jest wpłacenie kaucji na zapisy lub opłaty za pojedynczy zapis do danej gonitwy 

oraz wypełnienie i złożenie u organizatora kompletu prawidłowo wypełnionych dokumentów; 

3) zapis konia z zagranicy dokonywany jest drogą mailową na adres zapis@totalizator.pl. 

Wymagane jest potwierdzenie zapisu telefoniczne pod numerem telefonu: 797-013-079  

w przewidzianych Regulaminem terminach. Warunkiem przyjęcia konia do zapisu jest 

wpłacenie kaucji na zapisy lub opłaty za pojedynczy zapis do danej gonitwy najpóźniej w dniu 

zapisu oraz wypełnienie i przesłanie do organizatora kompletu prawidłowo wypełnionych 

dokumentów; 

4) formularz zgłoszenia konia do gonitwy stanowi załącznik nr 1 

2. Warunkiem przyjęcia konia do zapisu jest wpłacenie kaucji lub opłaty za pojedynczy zapis do danej 

gonitwy oraz wypełnienie i złożenie u organizatora kompletu prawidłowo wypełnionych 

dokumentów: 

http://www.torsluzewiec.pl/
mailto:zapis@totalizator.pl
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1) formularza zapisu konia do gonitwy; 

2) potwierdzenia wpłaty za zapis. 

§ 4 

1. Przebieg zapisu konia do gonitwy: 

1) zapis konia do gonitwy galopem lub kłusem możne być dokonany do godziny 9.00 w dniu 

zapisu, za pomocą mediów wyszczególnionych w § 3 ust.1 pkt 1-3; 

2) zapisy dokonane za pomocą e-mail zapis@totalizator.pl należy potwierdzić telefonicznie 

najpóźniej do godziny 10.00 w dniu zapisu pod numerem telefonu: 797-013-079; 

3) w dniu zapisów do godziny 13:00 zostanie ogłoszona lista gonitw, które nie mają pełnej 

obsady. Gonitwy grupowe do których zapisano mniej niż 3 konie, zostaną automatycznie 

skreślone. Do pozostałych gonitw, mogą być zgłoszone konie według poniższych zasad: 

a) prowadzący stajnię wyścigową na terenie Toru Wyścigów Konnych Służewiec  

w Warszawie może zgłosić konie do gonitw, które nie mają pełnej obsady,  

u upoważnionej osoby o godz. 13.00 w dniu zapisów w sali nr 4 na parterze Trybuny 

Honorowej, 

b) prowadzący stajnię wyścigową poza terenem Toru Wyścigów Konnych Służewiec  

w Warszawie, nie mogący stawić się osobiście w sali nr 4 na parterze Trybuny 

Honorowej, dokonuje zapisu koni do gonitw z niepełną obsadą za pomocą mediów 

wyszczególnionych w § 3 ust.1 pkt 1-3 oraz potwierdzą zapis telefonicznie do godziny 

14.00, pod numerem tel. 797-013-079 u osoby upoważnionej przez organizatora; 

4) w trakcie zapisu koni do gonitw w miejscu i godzinach określonych w § 4 ust.1 pkt 3 

przyjmowane będą wyłącznie zapisy koni do tych gonitw, których obsada nie jest kompletna;  

o godzinie 14.00 następuje zamknięcie zapisów koni do gonitw; 

5) w przypadku wystąpienia podwyższonego ryzyka zagrożenia epidemicznego COVID-19 bądź 

wprowadzenia obostrzeń wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, 

zapisy koni do gonitw opisane w § 4 ust. 1 pkt 3a odbywały się będą za pomocą mediów 

wyszczególnionych w § 3 ust. 1 pkt 2 i 3. 

6) jeżeli w zapisie opisanym w § 4 ust. 3 pkt 3 nie zostanie zgłoszona odpowiednia liczba koni 

do gonitwy, gonitwa ta zostaje skreślona; 

7) w przypadku przeprowadzenia gonitwy dodatkowej z powodu niezapisania do gonitwy płaskiej 

grupowej wymaganej liczby koni, organizator po uzyskaniu pozytywnej opinii prezesa 

Polskiego Klubu Wyścigów Konnych, ogłasza warunki tej gonitwy sposobem zwyczajowo 

przyjętym na torze wyścigowym, najpóźniej w dniu zapisu koni do tej gonitwy; 

8) w przypadku, gdy w danym dniu wyścigowym nie dojdzie do skutku minimum sześć gonitw, 

dzień wyścigowy ze względów ekonomicznych może zostać odwołany przez organizatora; 

9) z wyjątkiem gonitw poza grupowych kategorii A i B, w przypadku zapisania do gonitwy powyżej 

13 koni, gonitwa może być podzielona przez organizatora. Podziału koni dokonuje się drogą 

losowania; 

10) dokonane zapisy nie mogą być wycofane; 

11) organizator przyjmie zapis konia do gonitwy pod warunkiem, że koń ten nie jest zapisany do 

innej gonitwy w tym samym terminie u innych organizatorów gonitw na terenie Polski,  

a wymagany zapis został opłacony zgodnie z § 48 ust. 5 z uwzględnieniem § 49 ust. 1 pkt 1 

Rozporządzenia. 

§ 5 

Zapis konia do gonitwy powinien odpowiadać wszelkim warunkom określonym w § 48 ust. 4 i ust. 5 

Rozporządzenia. Ponadto zapis powinien być czytelny i niebudzący żadnych wątpliwości oraz powinien 

zawierać: 

1) określenie gonitwy, do której koń jest zapisany, z podaniem jej daty i numeru; 

2) płeć i nazwę konia; 

mailto:zapis@totalizator.pl
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3) imię i nazwisko, miejsce zamieszkania albo nazwę i siedzibę właściciela konia; 

4) imię i nazwisko jednego trenera, który w dniu zapisu przygotowuje konia do gonitwy; 

5) imię i nazwisko jeźdźca (powożącego); 

6) wagę, jaką koń ma nieść w gonitwie albo określenie wielkości handikapu w gonitwie kłusaków; 

7) w przypadku gonitw innych niż gonitwy kłusaków, informacje dotyczące: 

a) ograniczenia pola widzenia u konia, 

b) udziału konia w gonitwie w okularach, 

c) dosiadania konia bez bata; 

8) czytelny podpis osoby upoważnionej do zapisu konia. 

§ 6 

1 Po zakończeniu przyjmowania zapisów organizator: 

1) przeprowadza losowanie numerów startowych dla poszczególnych koni; 

2) ustala kolejność gonitw w danym dniu wyścigowym; 

3) weryfikuje dokonanie wpłaty za zapis; 

4) ujawnia zapis. 

2 W ciągu 24 godzin po zamknięciu zapisów osoba odpowiedzialna za przyjmowanie zapisów 

sporządza listę startową koni zapisanych do gonitw zawierającą: kolejność gonitw w danym dniu 

wyścigowym, godzinę rozpoczęcia poszczególnych gonitw, numery startowe, jeźdźców, wagi, 

okulary, bez bata i przekazuje ją organizatorowi, który wywiesza ją w budynku organizatora na 

Torze Wyścigów Konnych Służewiec w Warszawie oraz publikuje na stronie internetowej 

www.torsluzewiec.pl. 

3 Zapisy koni do gonitw niespełniające wymogów określonych w Rozdziale 2 § 2 i 3 oraz wymogów 

Rozporządzenia są nieważne. 

4 Zapis konia do gonitwy jest nieważny, jeżeli jednocześnie ze zgłoszeniem zapisu nie została 

wniesiona wymagana opłata za zapis lub należne na ten dzień nagrody oraz wpłacona kaucja nie 

pokrywają w całości tej opłaty. 

5 Zapisy są tajne do momentu ich ujawnienia. 

§ 7 

1. Warunkiem wypłaty nagrody w gonitwie jest osobiste dostarczenie lub przesłanie organizatorowi 

(pocztą lub kurierem) oryginałów dokumentów aktualnych w danym roku, tj.: 

1) oświadczenia właściciela/trenera/jeźdźca/pracownika obsługi stajni oraz 

2) dyspozycji finansowej. 

2. Powyższe dokumenty należy złożyć przed rozpoczęciem sezonu wyścigowego, a najpóźniej w dniu 

zapisu konia do gonitwy. W przypadku wysyłki pocztą lub kurierem oświadczenie właściciela musi 

być potwierdzone notarialnie (notarialne poświadczenie podpisu). Wszystkie niezbędne do zapisu 

dokumenty (również w wersji anglojęzycznej) dostępne są na stronie internetowej 

www.torsluzewiec.pl. 

3. Brak dokumentów wymienionych w § 7 ust. 1 i 2 spowoduje wstrzymanie wypłaty nagród 

wyścigowych. 

Rozdział 3 

Wycofywanie koni z gonitw 

§ 8 

1. Wycofanie konia z gonitwy może być dokonane przez złożenie organizatorowi pisemnego 

oświadczenia o wycofaniu konia z gonitwy, zawierającego:  

1) imię i nazwisko, miejsce zamieszkania albo nazwę i siedzibę właściciela konia; 

2) określenie gonitwy, z której koń jest wycofany i datę jej przeprowadzenia; 

3) nazwę konia i stajni wyścigowej; 

4) czytelny podpis osoby wycofującej konia z gonitwy. 

http://www.torsluzewiec.pl/
http://www.torsluzewiec.pl/
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2. Oświadczenie o wycofaniu konia z gonitwy składa się w następujących terminach: 

1) najpóźniej do godziny 9.00 w dniu poprzedzającym gonitwę, w której dany koń ma 

uczestniczyć – poprzez osobiste dostarczenie oświadczenia lub przesłanie podpisanego 

skanu mailem na adres zapis@totalizator.pl; 

2) po godzinie 9.00 w dniu poprzedzającym gonitwę, w której dany koń ma uczestniczyć do 

momentu rozpoczęcia gonitwy, wyłącznie na wniosek upoważnionego lekarza weterynarii. 

Pisemny wniosek w tej sprawie należy złożyć u przewodniczącego komisji technicznej. 

3. Jednocześnie ze złożeniem oświadczenia o wycofaniu konia z gonitwy wnosi się opłatę określoną 

przez organizatora.  

4. W razie wycofania konia z gonitwy, części opłaty, o której mowa w § 48 ust. 5 pkt 2 Rozporządzenia, 

nie zwraca się. 

5. W razie wycofania konia z gonitwy ze względów weterynaryjnych oświadczenie o wycofaniu 

powinno zostać potwierdzone przez upoważnionego lekarza weterynarii. 

6. Każde wycofanie konia z gonitwy należy niezwłocznie potwierdzić telefonicznie u organizatora pod 

nr tel. 797-013-079. 

7. Oświadczenie o wycofaniu konia z gonitwy jest nieodwołalne. 

Rozdział 4 

Zmiana jeźdźca  

§ 9 

1. Zmianę dosiadu jeźdźca (powożącego) zapisanego do danej gonitwy zgłasza organizatorowi 

właściciel konia lub osoba przez niego upoważniona w formie pisemnej na formularzu stanowiącym 

załącznik nr 3 do Regulaminu, do godziny 9.00 w dniu poprzedzającym gonitwę, poprzez osobiste 

dostarczenie oświadczenia lub przesłanie podpisanego skanu mailem na adres 

zapis@totalizator.pl. 

2. W dniu gonitwy zmianę dosiadu jeźdźca lub powożącego zapisanego do danej gonitwy zgłasza się 

Sędziemu u wagi. W takiej sytuacji obowiązuje zasada: uczeń za ucznia, dżokej za dżokeja itd.  

W uzasadnionych przypadkach komisja techniczna może wyrazić zgodę na dosiadanie konia przez 

jeźdźca innej kategorii. 

3. Każdą zmianę jeźdźca należy niezwłocznie zgłosić organizatorowi pod nr tel. 797-013-079. 

Rozdział 5 

Opłata za zapis konia do gonitwy 

§ 10 

1. Jednocześnie ze zgłoszeniem zapisu konia do gonitwy, właściciel konia jest zobowiązany do 

wniesienia opłaty, na którą składa się: 

1) część stała w wysokości: 

a) 150 zł (słownie: sto pięćdziesiąt złotych) dla koni pełnej krwi angielskiej, arabskiej czystej 

krwi oraz półkrwi, 

b) 110 zł (słownie: sto dziesięć złotych) dla kłusaków; 

c) 230 zł ( słownie: dwieście trzydzieści złotych) od gonitw płotowych. 

2) część zmienna dla koni wszystkich ras wynosi: 

a) w gonitwach krajowych 1,5% (słownie: jeden i pół procent) wartości nagrody za I 

(pierwsze) miejsce, 

b) w gonitwach międzynarodowych 2,5% (słownie: dwa i pół procent) wartości nagrody za I 

(pierwsze) miejsce, 

c) w gonitwach z wczesnymi zapisami wynosi 4,0% (słownie: cztery procent) wartości 

nagrody za I (pierwsze) miejsce i jest płatna w ratach w terminach i wysokości określonej 

w warunkach danej gonitwy; 

3) część stałą opłaty za zapis organizator przeznacza na wypłatę honorarium dla: 

mailto:zapis@totalizator.pl
mailto:zapis@totalizator.pl
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a) jeźdźca (powożącego) za dosiadanie (powożenie) konia w gonitwie – w wysokości 110 

złotych brutto (słownie: sto dziesięć złotych), 

b) jeźdźca dosiadającego konia w gonitwie płotowej – w wysokości 190 zł brutto (słownie: 

sto dziewięćdziesiąt złotych), 

c) obsługi stajni – w wysokości 40 złotych brutto (słownie: czterdzieści złotych) w przypadku 

koni pełnej krwi angielskiej, arabskiej czystej krwi oraz półkrwi; 

4) część stała i zmienna opłaty za zapis konia do gonitwy może ulec podwyższeniu  

o przewidziane w przepisach prawa podatki; 

5) istnieje możliwość dodatkowego zapisu konia do gonitwy z wczesnymi zapisami,  

w terminie ostatniego skreślenia koni do tej gonitwy. W powyższym przypadku opłata za zapis 

wynosi 20% (słownie: dwadzieścia procent) nagrody za I (pierwsze) miejsce. 

2. Najpóźniej w dniu pierwszego zgłoszenia konia do gonitw w sezonie należy wnieść na konto 

organizatora (Bank PKO BP nr: 13 1020 1042 0000 8302 0282 1932) kaucję na zabezpieczenie 

należnych opłat za zapisy w wysokości minimum 500 zł (słownie: pięćset złotych) jednak nie mniej 

niż wynosi suma wymagalnych opłat za zgłoszone do zapisu konie.  

3. Opłaty za zapisy są rozliczane z należnymi nagrodami za zajęte miejsce w przeprowadzonych 

gonitwach. Natomiast kaucja zostanie zwrócona po uwzględnieniu wszelkich zobowiązań 

właściciela wobec organizatora po zakończeniu sezonu lub na wniosek właściciela po ostatnim  

w sezonie starcie jego koni. 

4. Zapisujący zobowiązany jest do dostarczenia organizatorowi dowodu wpłaty wraz ze zgłoszeniem 

konia do gonitwy.  

5. Opłaty dokonane w związku z zapisem uznanym za nieważny nie podlegają zwrotowi. 

Rozdział 6 

Opłata za wycofanie konia z gonitwy 

§ 11 

1. Opłata za wycofanie konia z gonitwy: 

1) ze względów weterynaryjnych dla 2-letnich koni pełnej krwi angielskiej, 3-letnich koni czystej 

krwi arabskiej wynosi 1% (słownie: jeden procent) wartości nagrody za I (pierwsze) miejsce  

w gonitwie, do której koń był zapisany; 

2) ze względów weterynaryjnych dla koni starszych niż 2-letnie konie pełnej krwi angielskiej  

i starszych niż 3-letnie konie czystej krwi arabskiej oraz dla 2-letnich i starszych kłusaków 

wnosi 2% (słownie: dwa procent) wartości nagrody za I (pierwsze) miejsce w gonitwie, do 

której koń był zapisany, z tym że: 

a) za wycofanie drugiego konia z tej samej gonitwy, należącego do tego samego właściciela 

wynosi 4% (słownie: cztery procent) wartości nagrody za I (pierwsze) miejsce w gonitwie, 

do której koń był zapisany, 

b) za wycofanie każdego następnego konia z tej samej gonitwy należącego do tego samego 

właściciela, wynosi 8% (słownie: osiem procent) wartości nagrody za I (pierwsze) miejsce 

w gonitwie, do której koń był zapisany; 

3) przez właściciela konia lub osobę przez niego upoważnioną wynosi 4% (słownie: cztery 

procent) wartości nagrody za I (pierwsze) miejsce w gonitwie, do której koń był zapisany,  

z tym, że za wycofanie drugiego i każdego następnego konia z tej samej gonitwy, należącego 

do tego samego właściciela wynosi 8% (słownie: osiem procent) wartości nagrody 

za I (pierwsze) miejsce w gonitwie, do której koń był zapisany, 

4) Opłata za wycofanie konia z gonitwy określona w pkt 1, 2, 3 nie dotyczy gonitw z wczesnym 

zapisem oraz koni, które po dniu zapisu przestały spełniać warunki gonitwy, do której zostały 

zapisane. 

2. W przypadku weterynaryjnego zakazu przemieszczania się zwierząt ze względów 

epidemiologicznych wydanych przez stosowne władze administracyjne nie są naliczane opłaty za 

wycofanie. 
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3. W razie wycofania konia z gonitwy nie zwraca się części zmiennej opłaty za zapis, o której mowa 

w § 10 ust.1 pkt 2. 

4. W uzasadnionych przypadkach dyrektor oddziału TWKS może zwolnić z opłat za wycofanie konia. 

W tym celu właściciel winien się zwrócić z odpowiednio umotywowanym wnioskiem do dyrektora 

oddziału TWKS.  

Rozdział 7 

Nagrody wyścigowe i premie 

§ 12 

1. Właściciele, trenerzy i jeźdźcy koni, które w gonitwach zajęły kolejnych pięć miejsc, licząc od 

pierwszego miejsca, otrzymują od organizatora nagrody pieniężne. 

2. Wysokość nagrody pieniężnej dla danej gonitwy określona jest w planie gonitw danego sezonu 

oraz oficjalnym programie wyścigów konnych. 

3. Nagroda pieniężna za uzyskanie danego miejsca w gonitwie wypłacana jest przez organizatora  

w następujący sposób: 

1) 85% (słownie: osiemdziesiąt pięć procent) nagrody otrzymuje właściciel konia; 

2) 10% (słownie: dziesięć procent) nagrody otrzymuje trener konia; 

3) 5% (słownie: pięć procent) nagrody otrzymuje jeździec/powożący. W przypadku, gdy konia 

dosiada jeździec amator, nagrodę przysługującą jeźdźcowi otrzymuje właściciel konia. 

Rozdział 8 

Ochrona Danych Osobowych  

§ 13 

1. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami 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) (dalej: „RODO”) oraz 

ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych. 

2. Administratorem danych osobowych jest Totalizator Sportowy sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 

przy ul. Targowej 25, 03-728 Warszawa (dalej: „Administrator”). Z Administratorem można 

skontaktować się przesyłając e – mail na adres: iod@totalizator.pl a także za pośrednictwem 

poczty tradycyjnej, pod wskazanym powyżej adresem siedziby Administratora. 

3. Administrator wyznaczył osobę odpowiedzialną za ochronę danych osobowych, tj. Inspektora 

Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy za pośrednictwem adresu mailowego: 

iod@totalizator.pl oraz za pośrednictwem poczty tradycyjnej, pod wskazanym powyżej adresem 

siedziby Administratora z dopiskiem „Do Inspektora Ochrony Danych”. 

4. Dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:  

1) organizacji i przeprowadzenia wyścigów konnych, w tym m.in. dokonania zapisu koni do 

gonitw oraz ich ewentualnego wycofania, a także wydania nagrody - podstawą prawną 

przetwarzania są czynności niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której 

dane dotyczą lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem 

umowy oraz wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. 

b RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO); 

2) dokonania rozliczeń podatkowych i rachunkowych - podstawą prawną przetwarzania danych 

jest niezbędność ich przetwarzania w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 

Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO); 

3) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi  

z organizacją wyścigów konnych - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność 

ich przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, rozumianego 
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jako możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f 

RODO); 

4) przesyłania informacji handlowych oraz treści marketingowych dotyczących produktów i usług 

oferowanych przez Administratora - w przypadku wyrażenia przez osobę, której dane dotyczą 

stosownej zgody – podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO; 

5) wykorzystywania zarejestrowanego wizerunku - w przypadku wyrażenia przez osobę, której 

dane dotyczą zgody na przetwarzanie danych osobowych w postaci wizerunku - podstawą 

prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO 

Zgody na przetwarzanie danych osobowych, o których mowa w ust. 4 pkt 4 i 5 można wycofać  

w dowolnym momencie wysyłając e-mail na adres: iod@totalizator.pl. Wycofanie zgody nie wpływa 

na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody udzielonej przed jej 

wycofaniem. 

5. Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów 

powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności instytucjom uprawnionym do kontroli 

działalności Administratora lub instytucjom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na 

podstawie przepisów prawa. 

6. Dane osobowe będą przetwarzane: 

1) do momentu zakończenia procesu związanego z organizacją wyścigów albo 

2) do momentu przedawnienia roszczeń związanych z organizowanymi wyścigami albo 

3) do momentu wycofania zgody (w zakresie, w jakim dane są przetwarzane na podstawie 

zgody) albo 

4) do momentu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora albo 

5) do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych osobowych wynikającego  

z przepisów prawa powszechnie obowiązującego. 

7. W związku z przetwarzaniem danych osobie, której dane dotyczą przysługują następujące prawa: 

dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, 

sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przenoszenia danych. Prawa te przysługują  

w przypadkach i w zakresie przewidzianym przez obowiązujące przepisy prawa. W związku  

z przetwarzaniem danych przysługuje również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego 

- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

8. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże jest niezbędne do realizacji 

procesu związanego z uczestnictwem w wyścigach konnych. Odmowa podania danych osobowych 

w niezbędnym zakresie skutkuje brakiem możliwości wzięcia udziału w wyścigach konnych.. 

9. W oparciu o dane osobowe Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji,  

w tym decyzji będących wynikiem profilowania. 

10. Osoba, która przekazuje Administratorowi dane osobowe innej osoby w związku z realizacją 

czynności wynikających z niniejszego Regulaminu, jest zobowiązana do przekazania powyższych 

informacji o przetwarzaniu danych osobowych osobom, których dane przekazała Administratorowi, 

jednocześnie wskazując siebie jako źródło pochodzenia danych osobowych oraz zobowiązana jest 

poinformować o zakresie przekazanych danych do Administratora. 

Rozdział 9 

Postanowienia końcowe 

§ 14 

1. Zgodnie z § 68 ust.1 Rozporządzenia, siodłanie koni, które mają wziąć udział w gonitwie odbywa 

się w miejscu do tego wyznaczonym przez organizatora wyścigów lub w stajni. Miejsce 

wyznaczone przez organizatora to siodlarnia przy padoku na Torze Wyścigów Konnych Służewiec 

w Warszawie. Siodłanie poza miejscem, o którym mowa powyżej, jest dozwolone tylko za zgodą 

komisji technicznej. 

2. Wszystkie konie zgłoszone do gonitw muszą posiadać paszporty z wpisanym kodem transpondera 

oraz poświadczenie aktualnych szczepień weterynaryjnych (szczepienie przeciw grypie).  

mailto:iod@totalizator.pl
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3. Organizator zastrzega, że osoby doprowadzające konie do gonitwy, tj. obsługujące stajnię, muszą 

mieć ukończony 16 rok życia (słownie: szesnasty). Jednocześnie trener jest zobowiązany 

do dostarczenia imiennej listy osób obsługujących stajnię w danym dniu wyścigowym zawierającą 

imię i nazwisko. Każda osoba wyszczególniona na liście musi dostarczyć do organizatora 

wypełnione oświadczenie, które stanowi załącznik nr 4 do Regulaminu. 

4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy ustawy z dnia 18 stycznia 2001 

r. o wyścigach konnych oraz rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 marca 

2016 roku w sprawie regulaminu wyścigów konnych. 

§ 15 

Integralną cześć Regulaminu stanowią: 

1) załącznik nr 1 – wzór formularza zgłoszenia konia do gonitwy; 

2) załącznik nr 2 – wzór oświadczenia o wycofaniu konia z gonitwy; 

3) załącznik nr 3 – wzór formularza zmiany dosiadu jeźdźca zapisanego do danej gonitwy; 

4) załącznik nr 4 – dyspozycja finansowa właściciela konia dotycząca nagród pieniężnych 

wygranych w gonitwach w sezonie 2021; 

5) załącznik nr 5 – oświadczenie właściciela/ trenera/ hodowcy/ jeźdźca/ pracownika obsługi 

stajni/ rezydenta; 

6) załącznik nr 6 – oświadczenie nierezydenta właściciela/ trenera/ hodowcy/ jeźdźca/ 

pracownika obsługi stajni; 

7) załącznik nr 6a – Declaration of non-resident owner /trainer/ breeder/ jockey/ stable personel. 

 

 


