Oświadczenie o zdolności i udziale w biegu
Tropem Wilczym - Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych
na własną odpowiedzialność
Wieluń, 03.03.2019 r.
Miejscowość, data
………………………………………………………….
Imię i nazwisko
…………………………………………………………….
Adres zamieszkania

tel. Kontaktowy:……………………….

Data urodzenia ………………………..
Oświadczenie o zdolności do udziału w biegu.
Niniejszym oświadczam, że jestem zdolny/a do udziału w organizowanych zawodach pod nazwą „Tropem
Wilczym - Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych” oraz, że brak jest jakichkolwiek przeciwwskazań do mojego
czynnego uczestnictwa w biegu. Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem i go akceptuję. W zawodach
biorę udział na własną odpowiedzialność. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie
wizerunku uczestnika imprezy dla potrzeb biegu i organizatora.

03.03.2019………………………………………………..
( data i podpis uczestnika

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSÓB BIORĄCYCH UDZIAŁ W BIEGU „TROPEM
WILCZYM”- BIEG KU PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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); (Dz. U.UE.L.2016.119.1), Zarząd Przedsiębiorstwa Komunikacji
Samochodowej Wieluń Sp.z o.o. w Wieluniu uprzejmie informuje, że:
1.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych, dalej zwanym „ADO”, jest PKS Wieluń Sp.zo.o.
w Wieluniu, ul. R. Traugutta 53, 98-300 Wieluń.

2. Dane osobowe są przetwarzane w celu:
-uczestnictwa Państwa w BIEGU „TROPEM WILCZYM”- BIEG KU PAMIĘCI ŻOŁNIERZY
WYKLĘTYCH.
oraz wyłonienia zwycięzcy , przyznania, wydania i odbioru nagrody
Przetwarzanie danych w związku z udziałem w biegu obejmuje także publikację imienia i nazwiska
uczestnika w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt.
Dane osobowe uczestników biegu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w
Rozporządzeniu 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). Administratorem danych
osobowych jest Organizator.
Uczestnikowi przysługują wszystkie prawa zgodne z RODO, a wymienione szczegółowo w Klauzuli
Informacyjnej
Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich
niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w biegach.
ADO nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
….......................................................
Zapoznałem się z informacją / Czytelny podpis uczestnika

