OŚWIADCZENIE
Bieg 100-lecia odzyskania Niepodległości
w Jarosławiu 08.09.2018
nazwisko zawodnika:

.................................................................

imię zawodnika:

.................................................................

rok urodzenia: ...................
Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem „Biegu 100-lecia odzyskania
Niepodległości” i zobowiązuję się do jego przestrzegania oraz wyrażam zgodę na swój
udział/udział mojego dziecka w biegu organizowanym przez Ośrodek Kultury
i Formacji Chrześcijańskiej w Jarosławiu w dniu 08.09.2018 roku.
Oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych/danych osobowych dziecka do celów uczestnictwa w biegu i jego
promocji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27.04.2016 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, tzw. RODO (Dz. U. UE L 119
z 04.05.2016). Oświadczam, że zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a RODO wyrażam zgodę na
przetwarzanie danych osobowych i wizerunkowych do celów kontaktowych oraz
budowania pozytywnego wizerunku Administratora w przestrzeni publicznej
i w mediach w tym promocji podobnych wydarzeń w przyszłości.

ZGODA ZAWODNIKA PEŁNOLETNIEGO
(LUB RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO
ZAWODNIKA NIEPEŁNOLETNIEGO)

.............................................................................
Czytelny podpis zawodnika pełnoletniego
(lub rodzica/opiekuna prawnego zawodnika niepełnoletniego)
Uwaga: W dniu zawodów Organizator może żądać od uczestnika okazania do wglądu
dokumentu tożsamości. To samo dotyczy weryfikacji zgłoszenia w Biurze Zawodów.

Zgodnie z art. 13 RODO, Ośrodek Kultury i Formacji Chrześcijańskiej w Jarosławiu
informuje, iż:
1. Dane osobowe w zakresie obejmującym imię i nazwisko, rok urodzenia będą
przetwarzane wyłącznie w celu uczestnictwa w biegu, a adres e-mail oraz telefon
wyłącznie w celach kontaktowych oraz promocji podobnych wydarzeń przez
Administratora. Podstawą przetwarzania danych jest zgoda pełnoletniego uczestnika
lub opiekuna prawnego uczestnika niepełnoletniego, wyrażona poprzez złożenie
podpisu pod niniejszą informacją;
2. Administratorem danych osobowych jest Ośrodek Kultury i Formacji
Chrześcijańskiej im. Służebnicy Bożej Anny Jenke w Jarosławiu, ul. Benedyktyńska 5,
37-500 Jarosław, tel.: 505 902 862; kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – ks.
Michał Czelny, diod@przemyska.pl;
3. Ma Pan/Pani prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania, usunięcia,
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do
organu nadzorczego. Uczestnikowi biegu przysługuje prawo do wycofania zgody na
przetwarzanie danych w każdym momencie. Dane osobowe będą przetwarzane przez
czas organizacji biegu lub przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących
administratorowi danych i w stosunku do niego. Dane osobowe z zakresie
obejmującym adres e-mail i numer telefonu będą przechowywane w bazie danych bez
skojarzenia z imieniem i nazwiskiem celem informowania i promowania podobnych
wydarzeń w przyszłości organizowanych przez Administratora Danych;
4. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania
danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
5. Podanie swoich danych/danych dziecka jest dobrowolne, odmowa ich podania jest
równoznaczna z brakiem możliwości uczestnictwa w imprezie pn. „Bieg 100-lecia
odzyskania Niepodległości w Jarosławiu”.
Organizator nie zapewnia uczestnikowi jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie,
zdrowotnego, OC, z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, śmierci lub szkód,
jakie mogą wystąpić w związku z obecnością lub udziałem Uczestnika w biegu oraz
nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności. Pełnoletni zawodnik/opiekun prawny
zawodnika niepełnoletniego bierze na siebie odpowiedzialność za uwzględnienie
wymagań biegu ulicznego wobec aktualnego stanu zdrowia zawodnika.

