
VI Letni Festiwal Biegów „Wrota Wolności”

                   Imię i Nazwisko: …………………………………………....................                              Data urodzenia: …………………………………

                      Miejscowość: ……………………………………………………….                                   Telefon: ……………………………………………..

Oświadczam, że mój obecny stan zdrowia pozwala mi na wzięcie udziału w zawodach sportowych organizowanych przez Gminne Centrum Kultury w dniu 09 września

2018 roku pod nazwą VI Letni Festiwal Biegów „Wrota Wolności”. Jednocześnie oświadczam, że startuję w nich dobrowolnie i na własną odpowiedzialność.

Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z treścią regulaminu zawodów i akceptuję zapisy w nim zawarte. 

                                                                                                                                                                               Podpis zawodnika: ……………………………………………………………….

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na

przetwarzanie  moich  danych  osobowych  zawartych  w  oświadczeniu  oraz  wizerunku  (zdjęcia  i  nagrania  wykonane  w  trakcie  i  miejscu  trwania  zawodów)  do

uzasadnionych celów organizacji i uczestnictwa w zawodach oraz ich promocji i relacji w mediach. Zdjęcia i nagrania z zawodów oraz osiągnięte wyniki zawodów wraz

z  danymi  osobowymi  będą  podane  do  publicznej  wiadomości  na  stronie  internetowej  UG,  GCK,  Time2Go,  FB,  prasie,  lokalnych  portalach  internetowych  oraz

informatorach branżowych.

                                                                                                                                                                              Podpis zawodnika: …………………………………………………………….

Wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych, w tym wizerunku (zdjęcia i nagrania wykonane w czasie zawodów) innym podmiotom, tj. Time2Go Sławomir

Bańbura,  z  siedzibą  ul.  Kościuszki  12-14m20,  21-500  Biała  Podlaska  w  celu  pomiaru  czasu  i  ogłoszenia  wyników  na  stronach  www.gck.gminaterespol.pl oraz

www.time2go.pl

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminne Centrum Kultury, adres: Kobylany, Pl. Ryszarda Kaczorowskiego 1, 21-540 Małaszewicze

2. Kontakt z inspektorem danych osobowych pod adresem e-mail: dszelest@gminaterespol.pl

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i uczestnictwa w zawodach, pomiaru czasu oraz ogłoszenia wyników na ww. stronach www

a także promocji zawodów i ich relacji w mediach.

4. Odbiorcami  Pana/Pani  danych  osobowych  będą  podmioty  uprawnione  do  pozyskania  tych  danych  na  podstawie  przepisów  prawa  oraz  podmiotom

realizującym pomiar czasu.

5. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywanie w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z regulaminem zawodów.

6. Posiada Pan/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych , ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia.

7. Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego lub do UODO.

8. Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednakże odmowa podania tych danych osobowych może skutkować odmową uczestnictwa w

imprezie sportowej.

Kobylany, 09.09.2018                                                                                                                                       Podpis zawodnika: ………………………………………………………..  
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