Oświadczenie rodzica zawodnika/uczestnika biorącego udział w biegu
Wyrażam zgodę na udział (mojego dziecka/podopiecznego/podopiecznej
______________________________________, ur. ___________________________) w pielgrzymce biegowej.
Oświadczam, że stan zdrowia mój/dziecka pozwala na uczestnictwo w tego typu imprezie sportowej.
Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem(am) się treścią regulaminu i wypełniłem(am) formularz
zgłoszeniowy zgodnie z prawdą oraz kompletnie.
Organizator (Ośrodek Kultury i Formacji Chrześcijańskiej w Jarosławiu), wszystkie osoby z nim
współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją biegu nie ponoszą
odpowiedzialności względem uczestników za straty osobowe lub szkody rzeczowe, które wystąpią przed, w
trakcie lub po biegu. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność. Uczestnicy ponoszą osobistą
odpowiedzialność za wszystkie działania lub zaniechania skutkujące naruszeniami dóbr lub praw innych osób.
Przez akceptację niniejszej deklaracji uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od
organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z zawodami.
_______________

data

__________________________________________________________

czytelny podpis uczestnika/rodzica lub opiekuna

Ogólna klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:
1. Administrator danych osobowych
Ośrodek Kultury i Formacji Chrześcijańskiej w Jarosławiu jest Administratorem Twoich danych osobowych, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony
swoich danych osobowych pod e-mailem opactwo@opactwo.pl ; pod numerem telefonu 505 902 862; lub pisemnie na adres ul. Benedyktyńska 5; PL 37-500
Jarosław.
2. Cele i podstawy przetwarzania
Określono cele przetwarzania Twoich danych. Jako administrator będziemy przetwarzać Twoje dane:
- w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Pielgrzymki Biegowej, prowadzenia promocji wydarzenia oraz informowania o okazjach lub wydarzeniach
na podstawie Twojej zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO):
- W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.
- Czy wyrażam zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych zamieszczonych w niniejszym formularzu przez Ośrodek Kultury i Formacji Chrześcijańskiej w
Jarosławiu z siedzibą przy ul. Benedyktyńska 5; PL 37-500 Jarosław, w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Pielgrzymki biegowej, prowadzenia promocji
wydarzenia oraz informowania o okazjach lub wydarzeniach
 TAK  NIE
3. Prawo do sprzeciwu
- W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane
w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne
wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
- W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia promocji wydarzenia. Jeżeli skorzystasz
z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.
4. Okres przechowywania danych
- Twoje dane osobowe wynikające z wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego będą przetwarzane do końca bieżącego roku podatkowego.
- Dane przetwarzane dla potrzeb promocji biegu oraz informowania o okazjach lub wydarzeniach możemy przetwarzać do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem
ich przetwarzania w tym celu lub ustalimy, że się zdezaktualizowały.
5. Prawa osób, których dane dotyczą:
Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
e) prawo do przenoszenia danych;
f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
6. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale konieczny do uprawnienia startu w zawodach.

____________________
data

_____________________________________________________________
czytelny podpis uczestnika/rodzica lub opiekuna

