Oświadczenie zawodnika
biorącego udział w biegu w roku 2018
Zgadzam się z warunkami uczestnictwa w biegu określonymi w regulaminie i zgłaszam swoje
uczestnictwo w zawodach. Swoim podpisem zapewniam, że zapoznałem/zapoznałam się z wszystkimi
warunkami regulaminu zawodów i wypełniłem/wypełniłam formularz zgłoszeniowy zgodnie z prawdą
oraz kompletnie. Przyjmuję do wiadomości, że należy przestrzegać zarządzeń służb porządkowych
oraz warunków regulaminu.
W przypadku startu młodzieży poniżej 18 lat wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego,
poprzez złożenie podpisu.
Organizator – Powiatowe Centrum Edukacji i Kształcenia Kadr w Bolesławcu, wszystkie osoby z nim
współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją wyścigów 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.
Deklarowany dystans:
 do 5 km
 powyżej 5 km

data .......................,

czytelny podpis uczestnika

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

□ Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na wykorzystanie mojego wizerunku na stronach internetowych
organizatora, broszurach i tablicach ogłoszeń w związku z udziałem w akcji „Polska Biega 2018” – „RUNdka
z Powiatem Bolesławieckim”.

□ Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do organizacji imprezy sportowej „Polska
Biega 2018” – „RUNdka z Powiatem Bolesławieckim” (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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).

□ Oświadczam, że znane mi są przepisy zawarte w rozdziale 2 - Ruch pieszych - Ustawy z dnia 20 czerwca
1997r. Prawo o ruchu drogowym oraz zobowiązuję się do przestrzegania przepisów zawartych w w/w Ustawie,
w związku z udziałem w akcji „Polska Biega 2018” – „RUNdka z Powiatem Bolesławieckim”

data

*

.......................,

- niepotrzebne skreślić

czytelny podpis uczestnika

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

Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r. informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Powiatowe Centrum Edukacji i Kształcenia
Kadr w Bolesławcu , ul. Tyrankiwiczów 11, 59-700 Bolesławiec.
2. Inspektorem ochrony danych w Powiatowym Centrum Edukacji i Kształcenia Kadr w Bolesławcu
jest Pan Mariusz Mendocha (e-mail: m.mendocha@powiatboleslawiecki.pl, tel. 75 612 17 95).
3.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji imprezy sportowej „Polska Biega
2018” – „RUNdka z Powiatem Bolesławieckim” na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a. Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą: nie dotyczy.
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą
dzynarodowej.

przekazywane do państwa trzeciego/organizacji mię-

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres określony w Rozporządzeniu Prezesa
Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych
wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli
przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem.
8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Organu Nadzoru, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie
danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
9.Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem umownym. Jest
Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak
możliwości udziału w imprezie sportowej „Polska Biega 2018” – „RUNdka z Powiatem
Bolesławieckim”.

data

.......................,

czytelny podpis uczestnika

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

