Załącznik nr 1 do Regulaminu
Typ A- zgłoszenie udziału osoby dorosłej

FORMULARZ ZGŁOSZENIA
uczestnictwa „Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych”
Wasilków, 1.03.2020 r.
1.
1)
2)
3)

Informacje o uczestniku:
Imię i nazwisko: __________________________________________________________
Data urodzenia:___________________________________________________________
Telefon kontaktowy: _______________________________________________________

Niniejszym oświadczam, że:
1. Zapoznałam (-em) się z postanowieniami
Regulaminu biegu „Tropem Wilczym” Pamięci
Żołnierzy Wyklętych i w całości akceptuję jego
wszystkie warunki.
2. Nie mam przeciwskazań zdrowotnych, które
uniemożliwiłyby mi start w biegu oraz, że przyjmuje
do wiadomości, iż udział w biegu wiąże się
1.
z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne
ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwością
odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych
(w tym śmierci).
3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie ww. danych
osobowych (imię, nazwisko, telefon, wiek) na
potrzeby biegu „Tropem Wilczym” Pamięci
Żołnierzy Wyklętych zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
(tj. Dz. U. 2018, poz. 1000 z póź.zm) oraz wyrażam
zgodę na publikację mojego imienia i nazwiska, a
także na utrwalenie mojego wizerunku w trakcie
biegu i jego wykorzystywanie przez Organizatora w
zakresie i celach związanych z przeprowadzeniem
oraz promocją biegu jak również w celach
informacyjnych i archiwizacyjnych (fotorelacje,
relacja medialne).
4. Wyrażam zgodę na opublikowanie na stronie, profilu
Facebook Miejskiego Ośrodka Animacji Kultury w
Wasilkowie
a
także
papierowej
i internetowej wersji „Gazety Wasilkowskiej”, jak
również stronie internetowej oraz profilu Facebook
Urzędu Miasta w Wasilkowie mojego imienia
i nazwiska.
5. Oświadczam, że podaję dane i wyrażam zgodę
dobrowolnie i w sposób świadomy, zaś administrator
danych przed wyrażeniem niniejszej umowy
przekazał mi informację, o których mowa w art.13
i 14 RODO, w tym informację o możliwości
cofnięcia wyrażonej zgody.

Klauzula informacyjna w przypadku zbierania danych od osoby, której
dane dotyczą:
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27
kwietnia 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, RODO) informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek
Animacji Kultury w Wasilkowie (dalej MOAK), 16-010 Wasilków,
ul. Nadrzeczna 1, tel. 534-885-400, e-mail:moak@moakwasilkow.pl
2. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych e-mail:
dyrektor@moakwasilkow.pl
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu zorganizowania
i przeprowadzenia „Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych” organizowanego
przez Miejski Ośrodek Animacji Kultury w Wasilkowie w zakresie:
przygotowania dyplomów, opublikowania listy zwycięzców w kategorii
kobiet i mężczyzna oraz najstarszego i najmłodszego uczestnika biegu.
4. 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
na przetwarzanie danych osobowych, wniesienia skargi do organu
nadzorczego.
5. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają profilowaniu.
6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych i zgody na ich
przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich
przetwarzanie uniemożliwia udział w biegu.
7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Miejski Ośrodek
Animacji Kultury przez okres trwania Wydarzenia pn. „Tropem Wilczym.
Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych”

Zapoznałem/am się z treścią
Zapoznałem/am się z treścią

……………………………………..................................
(Miejscowość, data oraz czytelny podpis )

………………………………………………………………………………..
(data i podpis uczestnika)
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