
 

 

REGULAMENTO   

 

1. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO ECOTRAIL PORTO 

 
1.1. A prova 

 

A Ecotrail Porto - é uma organização da Run For You em parceria com a Confraria Trotamontes. Trata-se de uma corrida a pé cronometrada em 

plena natureza, percorrendo trilhos e caminhos. 

O evento é composto por três corridas distintas com diferentes distâncias e graus de exigência: 

 
Ecotrail Porto – 80 terá a uma distância aproximada de 80 km com cerca de 1600D+. A partida e chegada serão em Gramido-Gondomar. A prova 

desenrolar-se-á numa única etapa, em ritmo livre com barreiras temporais. A partida terá lugar às 7h30m de Sábado, dia 8 de Abril de 2023 

 
Ecotrail Porto – 42 terá a uma distância aproximada de 42 km com cerca de 403 D+. A partida será em Covelo-Gondomar e a chegada a Gramido- 

Gondomar. A prova desenrolar-se-á numa única etapa, em ritmo livre com barreiras temporais. A partida terá lugar às 8h30m de Sábado, dia 8 de 

Abril de 2023.Os atletas serão transportados de Gramido para o local da partida. 

 
Ecotrail Porto – 20 terá a uma distância aproximada de 20 km com cerca de 280 D+. A partida será no Parque Biológico de Gaia- Avintes e chegada 

em Gramido- Gondomar. A prova desenrolar-se-á numa única etapa, em ritmo livre com barreiras temporais. A partida terá lugar às 10h30m de 

Sábado, dia 8 de Abril de 2023.Os atletas serão transportados de Gramido para o local da partida. 

 

1.2. Idade participação diferentes provas 

 
Podem inscrever-se na Ecotrail Porto - 80 km, na Ecotrail Porto - 42 km e na Ecotrail Porto - 20 km todos os atletas que completem 18 anos até 

7 de Abril de 2023. 

 

1.3. Inscrição regularizada 

As inscrições são consideradas válidas e efetivas, depois do pagamento da respetiva taxa de inscrição e são aceites por ordem de receção, 

devidamente identificado com o nome completo do participante ou o número de registo. 

Para que possam participar nas diferentes corridas, os inscritos deverão preencher devidamente até 3 de abril de 2023 o questionário médico 

disponível no site da prova. O não cumprimento desta premissa, dará lugar á anulação da inscrição, sem direito a reembolso. 

O check-in terá de ser feito, obrigatoriamente, nos locais e horários previamente anunciados para o efeito, fazendo-se o próprio atleta, ou seu 

representante legal, acompanhar de um documento de identificação (cartão de cidadão, bilhete de identidade ou passaporte). Os peitorais poderão 

ser levantados até uma hora antes no local da partida, de cada distância. 

Poderão participar em cada uma das corridas do Ecotrail-Porto – um máximo de 500 participantes. 

 
1.4. Condições físicas 

Podem participar nas diferentes corridas da Ecotrail Porto- todos participantes em boas condições físicas e que respeitem o estipulado no presente 

Regulamento. 

. Um bom treino e uma verdadeira capacidade de autonomia pessoal são essenciais para o sucesso desta aventura individual. 

A Ecotrail Porto - tem por regra o princípio da semi auto-suficiência. Durante o percurso existirão zonas de abastecimento onde serão fornecidos 

alimentos líquidos e sólidos. 

Cada atleta/participante deverá garantir à partida de cada abastecimento que possui a quantidade de alimentos e água necessários para seu próprio 

consumo até à próxima zona de abastecimento. 

Conscientes das dificuldades de cada corrida, todos os atletas deverão estar preparados física e mentalmente para as particularidades e exigências 

do circuito. 

 
1.5. Possibilidade ajuda externa 

 
É expressamente proibido fazer-se acompanhar ao longo do percurso por alguém que não seja um outro(s) concorrente(s) devidamente inscrito(s) 

 
1.6. Colocação peitoral 

O peitoral será entregue aos participantes no momento do check-in. Para tal, cada participante deverá apresentar a sua identificação com 

fotografia. 

O peitoral deverá estar permanentemente colocado e visível durante toda a corrida. Deverá assim estar sempre por cima da roupa e não poderá ser 

fixado na mochila ou nas pernas. O nome e logo dos parceiros não podem ser alterados ou escondidos. 

Os peitorais são pessoais e intransmissíveis. Não será permitida qualquer troca de peitorais. 



 
1.7. Regras conduta desportiva 

Todos os atos do evento deverão ser norteados por fair-play, entreajuda e respeito pelos outros concorrentes, organizadores e colaboradores; 

respeito pelo ambiente natural em que decorrem procurando um impacto ambiental nulo. 

O atleta que encontrar um colega a precisar de auxílio, deverá ficar com este e contactar a organização. Um atleta nunca deverá ficar sozinho em 

caso de lesão e/ou necessidade de apoio. Qualquer participante que visualize qualquer ilegalidade na participação do evento deverá comunicar 

assim que possível à organização. 

O atleta durante toda a prova deverá adoptar um comportamento digno, abstendo-se nomeadamente de fazer recurso a linguagem ofensiva, 

agressões verbais ou físicas. 

Caso se verifiquem as infracções anteriormente descritas, estas serão alvo de penalização, a saber: 

• Advertência; 
• Desqualificação; 

 

Expulsão e consequente proibição de inscrição em eventos posteriores (por um período de dois anos). 

 
2.As Provas 

 
2.1. Apresentação das provas 

 
A arena estará situada em Gramido – Gondomar (junto ao Clube Náutico), este será o local de partida dos 80km, chegadas de todas as distâncias e 

local de saída das camionetas para as partidas dos 42km e 20km. 

A prova irá decorrer nas Serras do Porto e margens do Rio Douro 

Os 80km irão percorrer trilhos, caminhos e corredores ecológicos de Gondomar, Valongo, Paredes, Gaia e Porto. 

 
Os 42km partem de Covêlo- Gondomar e irão percorrer trilhos e caminhos de Gondomar, Gaia e Porto, percurso comum aos 80km 

 
Os 20km tem como local de partida o Parque Biológico de Gaia percorrendo cerca de 2km de trilhos e caminhos dentro do Parque, seguindo em 

direção ao Rio Douro- Avintes entrando no percurso comum aos 42km e 80km 

 
 

2.2. Mapa / Perfil altimétrico / Tempo limite 

Serão disponibilizados online no site oficial do Ecotrail Porto-os gráficos de cada uma das distâncias, a respectiva altimetria (desnível positivo e 

negativo acumulado), assim como os postos de abastecimento e os limites horários de cada posto de controlo. Nas tabelas que se seguem estão 

assinalados os tempos limite/barreiras temporais para cumprimentos da(s) corridas(s), bem como os locais e distância em que é feito o controle 

dos tempos de passagem, com suspensão da prova do atleta caso esses tempos sejam ultrapassados. 

 
Tempos limite: 

- Ecotrail Porto 80k - 15 horas 
- Ecotrail Porto 42k- 8 horas 
-Ecotrail Porto 20k – 5 horas 

 
 

As barreiras temporais são calculadas para permitir aos participantes chegar à meta no tempo máximo previsto pela Organização (incluindo 

paragens, abastecimentos e eventuais assistências). Para que o atleta possa continuar em prova terá de sair dos postos de controlo ou das zonas de 

abastecimento antes da hora limite fixada para esse local, independentemente da hora de chegada aos mesmos. Todo o concorrente que entregue o 

seu peitoral não poderá continuar em prova. Se mesmo assim pretender continuar fá-lo-á sob sua conta e risco e em total autonomia. 

 
Um atleta que abandone e entregue a sua identificação (peitoral) não poderá ser considerado “Finisher”. 

Em caso de más condições meteorológicas e/ou por razões de segurança, a Organização reserva-se ao direito de anular e/ou parar a prova em 

curso, modificar as barreiras horárias, sempre em colaboração e ligação com as demais entidades envolvidas no evento. 

 

 
2.3. Metodologia de controlo de tempos 

Os tempos e controlos de passagens de cada atleta nos postos de controlo previstos (ou no caso de controlos surpresa), serão efetuados por leitura 

do chip contido do dorsal e será efetuado pelo staff da empresa de cronometragem devidamente identificado. 

 

2.4. Postos de controlo 

Os postos de controlo distribuídos ao longo do percurso da prova, são zonas de passagem obrigatória. Não controlar num ou mais pontos levará à 

desclassificação do participante. A localização de alguns postos poderá não ser comunicada pela Organização. 

Serão disponibilizados online, no site oficial do evento as tabelas dos postos de controlo, respetiva localização e tempos limite. 

 
2.5. Locais dos abastecimentos 

Só terão acesso aos abastecimentos os atletas e o staff. 

Nos 100mt envolventes do abastecimento será permitido apoio. 

 
 

2.6. O percurso 

Os percursos das corridas da Ecotrail Porto - estarão devidamente assinalados com fita sinalizadora, bandeiras e outras placas indicativas, que 

oportunamente serão dadas a conhecer aos atletas, nomeadamente no briefing da prova. Toda e qualquer sinalização que não esteja conforme este 

grafismo não deverá ser tida em conta pelos atletas, pois não é da responsabilidade da Organização. 

 

 



2.6.1. Modificação do percurso ou das barreiras horárias; anulação da prova 

A Organização reserva-se ao direito de modificar, a qualquer momento, o percurso, o local ou locais dos postos de controlo e zonas de 

abastecimento sem pré-aviso. 

Em caso de más condições meteorológicas e por razões de segurança, a organização reserva-se ao direito de anular ou parar a prova em curso, 

rever ou modificar barreiras horárias nos postos de controlo. 

A anulação, adiamento ou alteração da corrida não dará direito a nenhum reembolso de inscrição ou indemnização. 

Todas as decisões serão tomadas pelo Júri reunindo pelo menos o Diretor/Coordenador da Prova, o Organizador, o Coordenador de Segurança, 

assim como toda e qualquer pessoa competente indicada pela Organização. 

 

2.7. Material obrigatório /verificações de material 

Os atletas estão obrigados, no decorrer de toda a prova, a possuir o material obrigatório para cada uma das corridas (ver quadro abaixo). Poderá 

ocorrer o controlo de material obrigatório em qualquer etapa da corrida, estando o atleta obrigado a dar prova de que o possui, sujeitando-se a 

desclassificação ou penalização, conforme indicado de seguida.

 

Nota: A organização não fornece copos nos abastecimentos 

 

Material recomendado: 

De acordo com as condições climatéricas previstas no decorrer da prova, e as diferentes exigências do terreno, recomenda-se levar, também, o 

seguinte material: 

- Boné/Gorro/Lenço ou similar 
- Vestuário de cobertura dos membros 
- Vestuário quente para o caso de previsões de frio 
- Ligadura (min. 80x3 cm) 
- Bastões 

- Vaselina 

- Dinheiro 

 

Material obrigatório: 

              - Manta térmica 

              - Apito 

              - Telemóvel  

                 - Frontal (80km e 40km) 

 
 

2.8. Informação sobre a passagem de locais com tráfego rodoviário 

Uma vez que não haverá corte de tráfego rodoviário, os participantes devem cumprir com as regras de trânsito em localidades 

e estradas de uso público, sob pena de terem de assumir potenciais danos e indemnizações resultantes do seu incumprimento. 

 

 

 
2.9. Penalizações/ desclassificações 

Poderão encontrar ao longo do percurso membros da Organização habilitados especificamente para solicitar a verificação do material obrigatório 

e o respeito pelo regulamento (identificação dos participantes, respeito pelo ambiente e espírito do evento, assistência e acompanhamentos 

interditos, peitorais não visíveis, etc). 

Serão aplicadas penalizações por toda e qualquer outra falta ao regulamento. O controlador informará o responsável de posto ou o Secretariado da 

prova e poderá pedir (de acordo com a gravidade do acto cometido e do comportamento do participante), a desqualificação do concorrente. 
 

Acto penalizador EP80K EF40K EF20K 

Não apresentar devidamente colocado, danificar ou 
tapar o peitoral fornecido pela Organização 

30 minutos 30 minutos 30 minutos 

Falta de recipiente para água 30 minutos 30 minutos 30 minutos 

Falta de telemóvel operacional 30 minutos 30 minutos 30 minutos 

Falta de manta térmica 30 minutos 30 minutos 30 minutos 

Falta de lanterna ou frontal 30 minutos 30 minutos - 

Não respeitar o itinerário marcado, ignorar a 
sinalização ou atalhar 

Desclassificação Desclassificação Desclassificação 

Deixar lixo no trajecto Desclassificação Desclassificação Desclassificação 

Falta de apito 30 minutos 30 minutos 30 minutos 

 

   2.10. Abandono e transporte 

 
Exceto por ferimento ou impedimento grave de saúde, nenhum concorrente poderá abandonar a corrida fora da zona de abastecimento ou posto de 

controlo. O concorrente deverá entregar o seu peitoral ao responsável do posto. 

Um atleta que pretenda abandonar a prova, deverá obrigatoriamente informar previamente a Organização através do número de emergência 



previamente indicado e que figurará no peitoral. O transporte para a zona de chegada da prova será decidido pelo responsável do posto de controlo 

ou zona de abastecimento, respeitando as seguintes condições: 

 

 
- Atletas que desistam, cujo estado de saúde não implique necessariamente o retorno imediato, serão transportados para a 

zona de chegada o mais breve possível. 
- Em caso de mau tempo que justifique a paragem parcial ou total da corrida, a Organização assegurará o transporte dos 

atletas que foram parados, o mais breve possível desde os postos de controlo ou zonas de abastecimento. 
- Abandonar a prova antes de um posto de controlo ou zona abastecimento, exceto pelas razões previstas anteriormente, implica 

que o atleta seja responsável pelo seu regresso e transporte até a zona de chegada. 

    2.11. Responsabilidades do atleta/participante 

Todo o atleta / participante, ao efetuar a sua inscrição, compromete-se não só a respeitar e cumprir o presente regulamento como também aceitar 

reger-se pelas leis aplicáveis em Portugal, no que diz respeito à participação em eventos desportivos e de lazer. 

 

  3.SEGURO DESPORTIVO 

A Organização possui seguro de Responsabilidade Civil e seguro de Acidentes Pessoais, de acordo com o estipulado legalmente. 

Todos os participantes estarão cobertos por um seguro de acidentes pessoais nos valores previstos por lei, o pagamento da franquia será da inteira 

responsabilidade do participante. 

Em caso de acidente, o participante deverá, em primeiro lugar, contatar a organização através dos meios disponibilizados (contacto telefónico ou 

email), a qual providenciará o seu encaminhamento para a instituição médica mais adequada ao seu estado de saúde. 

Todo e qualquer sinistro exige o preenchimento de um impresso de participação de sinistro com o respetivo número da apólice, carimbado e 

assinado pela Organização, enquanto tomador do seguro. 

Toda e qualquer participação de sinistro só poderá ser aceite quando feita no dia da prova ou nos cinco dias seguintes, desde que o sinistrado tenha 

dado conhecimento do acidente/incidente à Organização no decorrer do evento. Após esta data a Organização reserva-se ao direito de não aceitar 

a referida participação. 

Todas as despesas são pagas pelo sinistrado, sendo depois reembolsado pela seguradora de acordo com as coberturas do seguro, isto se, a 

participação de seguro for devidamente efetuada e aceite pela seguradora. 

A organização não assumirá despesas de sinistros, dos quais não tomou conhecimento em tempo oportuno para ativar o seguro. 

 
4.INSCRIÇÕES 

4.1. Processo inscrição 

As inscrições para as corridas do Ecotrail Porto - podem ser efetuadas: 

- No site oficial da prova em https://porto.ecotrail.com/ (ou através de www.ecotrail-events.com) 

O pagamento poderá ser feito por multibanco ou por cartão de crédito. 

ATENÇÃO: Serão aceites inscrições apenas até dia 3 de abril de 2023 

 
4.2. Valores e períodos de inscrição 

Pela inscrição na Ecotrail Porto – é devido o pagamento por participante conforme abaixo indicado: 

 

 

Período de inscrições EFP80K EFP40K EFP20 

K 

Até 8 de fevereiro 60€ 30€ 20€ 

De 8 de fevereiro a 15 de março 75€ 40€ 25€ 

De 15 de março a 3 de abril 85€ 45€ 30€ 

 

 

 
4.3.Condições de devolução do valor de inscrição 

Toda e qualquer anulação de inscrição na prova terá de ser comunicada por email ou carta registada com aviso de recepção à Organização, 

utilizando para o efeito os contactos referidos no final do presente regulamento. 

O pedido de reembolso deverá ser efectuado junto da Organização do Ecotrail Porto - anexando o respectivo documento justificativo, que ateste 

um dos seguintes casos previstos, no período máximo de dez dias após o sucedido: 

- Acidente ou doença grave que obrigue a baixa superior a 3 dias; 

- Morte ou invalidez; 

- Doença grave que necessite de hospitalização; 

- Morte do companheiro ou companheira, cônjuge ou descendente directo ou dos pais, nos 30 dias antes do evento em causa. Todos os 

pedidos de reembolso serão analisados no prazo máximo de três meses após a realização das corridas Ecotrail Porto. Não será 

efectuado qualquer reembolso fora das condições previstas no presente regulamento.

 

 

4.4.Material incluído com a inscrição. 
O valor da inscrição incluí: 

 - T-shirt 
- Seguro de Acidentes pessoal 
- Certificado digital (a ser descarregado posteriormente no site da prova) 
- Medalha finisher 
- Prémios 

http://www.ecotrailmadeira.com/


- Primeiros socorros 

 
 

5.Secretariado da prova/horários. 
O secretariado da prova funcionará no Porto no seguinte horário: 
Dia 7 de Abril em local a designar 
Dia 8 de Abril em Gramido das 6h30m às 9h 

 
 

5.1.Serviços disponibilizados (transporte, etc) 

A organização garante a todos os atletas serviço de transporte, nas condições abaixo mencionadas. 

 
De forma gratuita: 

- Transporte de Gramido para os locais de partida dos 42km (Covelo) e 20km (Parque Biológico de Gaia) 

- Em caso de abandono, transporte do ponto mais acessível a automóvel até a chegada. 

 

 

 
6.CATEGORIAS E PRÉMIOS 
 

6.1.Definição de data, local e hora para entrega de prémios 

A entrega de prémios terá lugar no dia 8 de Abril de 2023, em Gramido, a partir das 15h. 

 

 

 
6.2.Definição das categorias 

São consideradas para classificação as seguintes categorias: 

 
Geral M/F  

     Os três primeiros classificados de cada distância – masculinos e femininos – terão direito a troféu. 

Não haverá classificação por equipas. 

 

 
 

6.3.Prazos para reclamação de classificações 

Os atletas que não concordarem com a sua classificação, deverão, no dia da prova, efetuar uma reclamação junto do Secretariado da Prova. Caso 

só venham a detetar a irregularidade depois do fecho do Secretariado, deverão fazer a reclamação por email (info@ecotrailporto.com). Neste 

caso, a Organização irá atender o pedido nas 24h úteis seguintes. 

 

7.Situação sanitária adversa 

Algumas razões sanitárias adversas podem levar a Organização a implementar medidas restritivas, alterar procedimentos, condicionar serviços 

disponibilizados aos atletas ou, até mesmo, cancelar a prova. 

Num cenário desses, os atletas serão informados, por email, com a maior antecedência possível (no mínimo uma semana antes do evento), dos 

planos de contingência a serem postos em prática, bem como das condicionantes e regalias que deverão ser atendidas perante uma situação sanitária 

adversa.

7.1.Partidas 

Face a eventuais constrangimentos de vária ordem, podemos vir a ter necessidade de implementar partidas individuais, sequenciais, com 

escalonamento horário a definir a posteriori. Caso esta opção seja necessária, a Organização irá informar os atletas nas informações que serão 

divulgadas na semana da prova. 

 
 

8.Zonas de abastecimento e postos de controlo 

As zonas de abastecimento poderão ter de ser reduzidas ao essencial ou alterada a sua localização, sendo os atletas informados dessa alteração com 

a antecedência mínima de uma semana antes da prova. Todas as zonas de abastecimento que venham a ser consideradas assegurarão o fornecimento 

de líquidos. Poderão não ser disponibilizados alimentos sólidos em algumas delas, consoante determinação a anunciar previamente pela 

Organização. 

Qualquer alimento que seja disponibilizado, seja sólido ou líquido, deverá ser sempre servido pelos voluntários ou por outros elementos da 

Organização, respeitando, sempre, as normas definidas pelas autoridades de saúde em vigor no momento da prova. Não haverá a possibilidade de 

self-service, nem serviço buffet. 

 
 

9.INFORMAÇÕES 

Encontra as mais variadas informações de interesse para o atleta e acompanhantes, nomeadamente sobre locais de dormida com os quais a 

Organização poderá ter estabelecido protocolos, principais atracções e outras estarão disponíveis em: https://porto.ecotrail.com/ 

 
10.PREOCUPAÇÃO ECOLÓGICA 
 

10.1. Lixo e outros resíduos 

Cada participante será responsável por transportar o lixo produzido durante a prova. Todo o concorrente que seja identificado a deitar 

http://www.ecotrailmadeira.com/


conscientemente detritos no meio ambiente durante o percurso será desqualificado. 

Cada participante deverá respeitar a sinalização da prova comprometendo-se a não danificar propositadamente as árvores e a vegeta- ção. O 

desrespeito por este princípio resultará na desqualificação. 

Existirá recolha de lixo em todos os postos de abastecimento, os quais deverão ser imperativamente utilizados tendo sempre em vista uma recolha 

selectiva dos resíduos. 

 
10.2.Parcerias ambientais 

No quadro dos valores de solidariedade e proteção ambiental, a Organização do Ecotrail Porto - associa-se a outras entidades com objetivos de 

proteção ambiental e minimização dos impactos ecológicos da prova. 

Diversas medidas e iniciativas concretas serão oportunamente anunciadas, em consonância com os parceiros nesta área e serão divulgados no site 

oficial da prova em https://porto.ecotrail.com/ 

 
11.DIREITOS DE IMAGEM 

Ao fazer parte de qualquer evento ou iniciativa levada a cabo pela Organização do Ecotrail Porto – , cada atleta autoriza a Organização a usar ou 

reproduzir o seu nome, imagem ou voz e a sua performance desportiva no contexto do Trail em relação a qualquer exploração directa ou indirecta 

do evento. Esta autorização é extensiva a todos os meios conhecidos e desconhecidos à data, em qualquer suporte, no mundo inteiro, por tempo 

indeterminado. Qualquer projeto ou suporte publicitário produzidos carecem de consentimento prévio da Organização. 

 

 

 

12.PROTECÇÃO DE DADOS 
 

Article 1: Protection of personal data 

 

RUN FOR YOU adheres to the protection of personal data and is committed to ensuring the security and confidentiality of personal data in 

compliance with EU regulation 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 for the protection of natural persons 

regarding the processing of personal data and the free movement of such data (hereinafter “GDPR”), particularly by taking all the necessary 

precautions to prevent the distortion and damaging of such data and to prevent unauthorized third parties from accessing them. 
When registering to a sporting event organized by RUN FOR YOU, the client is informed and agrees that their personal data are going to be: 

(i) collected on the website NJUKO owned by RUN FOR YOU 
(ii) processed by RUN FOR YOU as the entity responsible for the processing in accordance with the GDPR and by NJUKO as its 

subcontractor. 
 

13 ,Identity of the entity responsible for the processing 

The identity and details of the entity responsible for the processing of personal data are as follows: RUN FOR YOU register under unique 

identification number IVA/VAT NO. 513 851 246 RCS Nanterre and headquartered at 15, sentier des Tricots 92130 Issy-les-Moulineaux, with 

contact email: contact@runforyou.fr 

Your personal data are collected by RUN FOR YOU, SARL (“Company with limited liability”) or simplified joint-stock company) registered 

under the unique identification number 513 851 246 RCS Nanterre and headquartered at 15, sentier des tricots, 92130 Issy-les-Moulineaux, with 

contact email: contact@runforyou.fr 

 

 

14.Collected data and information 

The data we collect are: 

① Data required for the registration to a sporting event organized by RUN FOR YOU: 

Upon registration, you will need to provide mandatory information identified by an asterisk on the website: last name, first name, birth date, gender, 

nationality, email address, mobile phone number, mailing address, language, information of the person to contact in case of incident during a race 

(last name, first name, phone number), jersey size, medical certificate for competition capability. 

This list may change depending on the legal, technical or organizational constraints from RUN FOR YOU. 

② Optional data: 

Upon registration, you will have the possibility to provide other data that are not mandatory to your registration (name of your club, landline phone 

number etc.). 

Moreover, RUN FOR YOU may ask you to answer to one or several satisfaction surveys after the sporting event, which may lead us to collect 

additional data, such as: level of sport practice, consumption habits, socio-professional category, hobbies, events attendance, equipment used etc. 

③ Data regarding payment: 

Upon registration, banking service provider will collect and process data regarding your payment method (credit card number, expiration date and 

visual cryptogram (not kept) etc.). The data provided with your payment method upon registration are encrypted by a security system and remain 

encrypted when they are moved around network. banking service provider never shares the data regarding your payment method with us. 

④ Technical data: 

We may collect some technical data, such as your connection data and IP address, in compliance with the applicable legislation, to use various 

technologies such as Cookies if need be, and only with your agreement. 

No sensitive data, such as information regarding racial or ethnic origin, political opinions, philosophical or religious beliefs, union membership 

etc., will be collected (article 9 of the GDPR). 

 

 
15.1.Processing purposes 

RUN FOR YOU processes and uses your personal data in order to: 

Manage and validate registrations to sporting events organized by RUN FOR YOU, 

Manage the provision of information to the participant via email and/or text message regarding the event they registered to (confirmation 

of the reception of the registration request, confirmation of the validation or rejection of the registration, information regarding the sporting event, 

information regarding the results etc.). 

Send satisfaction surveys produced for scientific and statistical purposes (through polls and questionnaires); 

Produce statistical surveys; 
Provide information regarding the offers and activities of RUN FOR YOU and related types of services. 

http://www.ecotrailmadeira.com/
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Send emails or text messages to inform you about sporting events organized by RUN FOR YOU or by a third party organizer that may 

interest you. 

      Share data with our preferred partners (industrial, media, institutional) for promotional offers, advertising or any other form of commercial 

communication (subject to prior agreement from you when required and always respecting your right of opposition, in compliance with the 

applicable regulation regarding commercial prospection). 
15.2.Data storage 

Your data is stored during the required period of time depending on the purposes previously mentioned. 

Your data will be deleted if you do not answer to any of our solicitations for three years. However, we may store your data over a longer period of 

time in order to comply with our legal and regulatory obligations or in order to resolve disputes. 

 15.3.Data recipients 

Personal data collected upon online registration may be communicated to: 

• internal services of RUN FOR YOU (administrative staff, employees and other officers); 
• Service providers and contractual partners of RUN FOR YOU that directly operate in the management of registrations and in the 

organization of the sporting event (timekeeper, bib maker, company in charge of medical assistance etc.); 
• Preferred partners of RUN FOR YOU (industrial, media, institutional), with your agreement only, in order to offer products and/or 

services, or with commercial prospection and/or advertising communication purposes. 
RUN FOR YOU requires its service providers and partners to implement strict confidentiality and data protection methods. 

If you explicitly agreed to it during the registration process by clicking the corresponding box, you may receive phone calls, mail, emails or text 

messages with promotional offers from our business partners that your data may be shared with and supplied to. Either way, you can use your right 

of opposition at any time, under the conditions specified hereinafter. 
By choosing to take part in the sporting event, participants recognize and agree that: 

Their first and last name appear on the official starting list published on the website https:// ecotrail.com; 

after the sporting event, information regarding their sporting performance (including results, pictures and videos) be published on the 

website www.ecotrail.com, said results being liable to be used by any media. 

If you wish to oppose such publication for a legitimate reason, you must communicate your decision in writing to our subcontractor at the following 

address: RUN FOR YOU – Traitement des données personnelles EcoTrail Challenge – 15 sentier des Tricots – 92130 Issy les Moulineaux, one 

month after the sporting event at the latest, so that appropriate measures can be taken. 

Outside the conditions specified hereinabove, RUN FOR YOU commits not to use your personal data for selling, renting and supplying purposes, 

or to grant access to your data to a third party, without prior agreement from you, unless being forced to for a legitimate reason (legal obligation, 

fight against fraud, application of defense rights etc.). 

Some of the recipients mentioned hereinabove may be established outside the European Union and be granted access to all or part of your personal 

information collected by RUN FOR YOU. 

You explicitly agree that your data may be transferred to service providers or partners outside the European Union. 

Within this framework, RUN FOR YOU commits to ensuring the protection of your data in compliance with the strictest rules, including the case- 

by-case signing of contractual clauses based on the template provided by the European Commission, or any other mechanism in compliance with 

the GDPR, as soon as your personal data begin to be processed by a service provider located outside the European Economic Area and which 

country is not considered by the European Commission as providing an appropriate level of protection. 
15.5.Commercial offers

RUN FOR YOU may send you, via mail, emails, text messages or phone calls, information about their offers and services related to those you 

already purchased, which you recognize and agree to. 
You have the right to oppose these commercial prospection solicitations at any time and for free, under the conditions specified hereinafter. 

15.6.Rights of the concerned person 

In compliance with the terms laid out in the revised version of the French Data Protection Act of 6 January 1978, and the GDPR, the persons 

concerned by the processed personal data have a right of access, rectification and deletion of the data concerning them, as well as a right of 

limitation and opposition to the processing and moving of their personal data. They also have a right of opposition to the processing of their 

personal data for commercial prospection purposes from RUN FOR YOU and/or its partners. 
These rights must be exercised via email at: contact@runforyou.fr 

Pursuant to Article 12.6 of the GDPR, RUN FOR YOU can, in case of reasonable doubt concerning the identity of the natural person making the 

request, ask for additional information in order to confirm the identity of this person. 

Pursuant to Article 12.3 of the GDPR, RUN FOR YOU commits to providing the information on the measures taken after a request concerning 

the above-mentioned rights as soon as practicable and at all events, within a one month period as of the day of reception of the request. 

If you do not/no longer want to receive our offers, solicitations or newsletters, you are also able to let us know by clicking the unsubscribe link at 

the bottom of each communication. 

If you do not want to receive newsletters, invitations or promotional offers from our partners, you are also able to let us know during registration 

by clicking the corresponding box. 

Please note that you can sign up to the “Bloctel” call blocking list if you do not want to receive promotional phone calls 

(https://www.bloctel.gouv.fr/). 

Finally, you have the right to lodge a complaint before the CNIL (Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés). For more information, 

please visit https://www.cnil.fr/en/home. 
16.Contact 

For any other question regarding our data protection policy or the way your personal data is processed, please send a letter to: RUN FOR YOU, 

Traitement des données personnelles d’EcoTrail Challenge –– 15 sentier des Tricots – 92130 Issy les Moulineaux, or an email to: 

contact@runforyou.fr 
17.Amendment to the present rules 

The present rules may be subject to amendments. These changes will come into effect as of the publication of the new version of this document on 

the website https://ecotrail.com 
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