VI ZAŚLUBINOWE MORSOWANIE
PUCK 09.02.2020
Dane uczestnika imprezy:
Imię i nazwisko: …………………………………………..…...……..……
Data urodzenia: …………………………………………..…..……………
Adres zamieszkania: ……………………………………..……..…………
Nazwa klubu/stowarzyszenia: …………………………..…………………

OŚWIADCZENIE
Świadomy ryzyka związanego z zimową kąpielą
oświadczam, że uczestniczę w VI
Zaślubinowym Morsowaniu organizowanym w miejscowości Puck w dniu 09.02.2020r.,
dobrowolnie i na własną odpowiedzialność (*).
Jednocześnie oświadczam, że:
• Zobowiązuję się przestrzegać regulaminu imprezy oraz innych wymaganych przepisów, z
którymi zostałem zapoznany oraz wskazaniami organizatora.
• Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Organizatora VI Zaślubinowego Morsowania mojego
wizerunku we wszystkich materiałach reklamowych i marketingowych dotyczących imprezy.
Oświadczam, iż nie będę rościł z tego tytułu praw do wynagrodzenia.

Data……..….....…

……………………………………
Przeczytałem i zrozumiałem, co
potwierdzam własnoręcznym podpisem

(*) KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016) informuję, iż: administratorem Pani/a danych osobowych jest Klub Miłośników Zimowych Kąpieli –
Morsy Puck, na podstawie art. 37 RODO w związku z brakiem spełnienia przesłanek nie został wyznaczony
Inspektor Ochrony Danych Osobowych. W związku z powyższym wszelkie zgłoszenia, incydenty należy zgłaszać
bezpośrednio Administratorowi na adres email: morsypuck@wp.eu odbiorcą Pani/a danych osobowych będą
upoważnione osoby Administratora, zleceniobiorcy świadczący na rzecz Administratora usługi zarządcze,
księgowe, marketingowe, prawne i techniczne, Pani/a dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania
umowy oraz okres wymagany przepisami prawa, 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,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego PUODO (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych
osobowych Pani/a dotyczących narusza przepisy RODO, Pani/a dane osobowe przetwarzane w powyższych
celach nie będą podlegać decyzjom podejmowanym wyłącznie na podstawie zautomatyzowanego przetwarzania,
w tym profilowaniu.

