Karta zgłoszenia do Biegu Tropem Wilczym
(wypełnić drukowanymi literami)

osoba pełnoletnia
IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA
DATA URODZENIA

□

PŁEĆ
KOBIETA
ADRES ZAMIESZKANIA /ulica, miejscowość/

□ MĘŻCZYZNA

TELEFON
OŚWIADCZENIE
Ja niżej podpisany/a oświadczam, że biorę udział w imprezie rekreacyjno-sportowej na własną odpowiedzialność i przyjmuję do
wiadomości regulamin Biegu Tropem Wilczym w Kątach Wrocławskich w dniu 3 marca 2019 roku oraz zobowiązuje się do jego
przestrzegania.
Jestem świadomy/a uczestnictwa w nim i startuję wyłącznie na własne ryzyko. Nie mam żadnych przeciwwskazań zdrowotnych
do uczestnictwa w tego typu zawodach.

□ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacji i przeprowadzenia Biegu Tropem Wilczym oraz udostępnienia informacji
o biegu. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 2 w Kątach Wrocławskich z siedzibą przy ulicy Brzozowej
6. Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakim zostały zbierane.

□ Wyrażam zgodę na nieodpłatne używanie, wykorzystanie i rozpowszechnianie mojego wizerunku, utrwalonego w postaci fotografii i dokumentacji filmowej
przez Szkołę Podstawową nr 2 z siedzibą w Kątach Wrocławskich przy ul. Brzozowej 6, na potrzeby organizacji i promocji biegu. Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie. Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności rozpowszechnianie w Internecie (w tym na stronach Szkoły Podstawowej nr 2 oraz portalu społecznościowym Facebook) oraz zamieszczenie w materiałach promocyjnych i informacyjnych.

□ Oświadczam, że zapoznałam(/em) się i akceptuję wszystkie warunki przewidziane w regulaminie biegu.
Klauzula informacyjna
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 2 z siedzibą przy ul. Brzozowej 6, 55-080 Kąty Wrocławskie;
2. Administrator danych osobowych powołał administratora bezpieczeństwa informacji nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym
można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: korzuch@infoic.pl;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla celu organizacji i przeprowadzenia konkursu;
4. Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych;
5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane;
6. Dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa;
7. Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów;
8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa: prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

Kąty Wrocławskie, ………………………
miejscowość, data
Wypełnia organizator
NUMER STARTOWY

…………………………………………………………..
podpis uczestnika

