SUDECKA WYRYPA 2018
OŚWIADCZENIE ZAWODNIKA
Imię i nazwisko:
Miejsce zamieszkania:
Data urodzenia:
Oświadczam, że mój obecny stan zdrowia pozwala na start w zawodach pod nazwą „Sudecka Wyrypa”,
które odbywają się w dniach 17-19 sierpnia 2018 roku organizowanych przez Fundację Rozwoju
Regionalnego Kobold z siedzibą w Mała Kamienica 53, 58-512 Stara Kamienica, NIP 611-273-00-95.
Oświadczam także, że startuję w nich dobrowolnie i na własną odpowiedzialność oraz że jestem w pełni
świadoma/świadomy wszelkich zagrożeń, które wiążą się ze startem w zawodach.
Jednocześnie oświadczam, że zapoznałam się/zapoznałem się w regulaminem zawodów i w pełni akceptuję
jego zapisy.
(podpis zawodnika)
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), informujemy, że:
1. Administratorem podanych danych osobowych w formularzu zgłoszeń jest Fundacja Rozwoju
Regionalnego Kobold (Organizator imprezy) z siedzibą w Małej Kamienicy 53, 58-512 Stara Kamienica,
NIP: 611-273-00-95. Można się z nami skontaktować poprzez adres e-mail , telefonicznie pod numerem
lub pisemnie na adres siedziby.
2. Dane które Pani/Pan podaje w formularzu zgłoszeń będziemy przetwarzać w celu:
* promocyjnym zawodów Sudecka Wyrypa
* informacyjnym (informacje o zawodach, wyniki itp.) wyłącznie poprzez podany
w formularzu zgłoszeń adres e-mail
* archiwalnych
* innych koniecznych do sprawnego przeprowadzenia zawodów
3.Pani/Pana numer telefonu podany w formularzu zgłoszeń zostanie użyty wyłącznie w przypadku
konieczności kontaktu podczas zawodów (np. brak odmeldowania po limicie czasu).
3.Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza
Europejskim Obszarem Gospodarczym.
4.Pani/Pana dane nie będą przekazywane innym podmiotom za wyjątkiem Pucharu Polski w Pieszych
Maratonach na Orientację (celem ustalenia klasyfikacji dla TP50 i TP100) i Pucharu Polski
w Rowerowych Maratonach na Orientację. Udostępnione dane to: imię, nazwisko, miejscowość oraz
data urodzenia.
5.Podane dane osobowe będą przechowywane na czas niezbędny do wykonania czynności
związanych z imprezą sportową.
6.Posiada
Pani/Pan
prawo
dostępu
do
treści
swoich
danych
oraz
prawo
ich sprostowania, usunięcia, lub ograniczenia przetwarzania.
7.Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do UODO jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
8.Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy – uczestnictwa
w imprezie sportowej, konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości
uczestniczenia przez Panią/Pana w imprezie sportowej.
(podpis zawodnika)

