Załącznik 2

DEKLARACJA UDZIAŁU

…………………………………………………………………
Imię i nazwisko uczestnika

……………………………………………………
Nr telefonu kontaktowego

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Adres zamieszkania
Deklaruję swój udział w następującym przedsięwzięciu sportowym:

Nazwa przedsięwzięcia sportowego (imprezy / zawodów / zajęć / wyjazdu)
Organizowanych przez GOSIR w Gniewie w dniu / dniach1:
Termin przedsięwzięcia
Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem organizowanego przedsięwzięcia sportowego i akceptuję jego treść. Jednocześnie
oświadczam, że nie posiadam przeciwwskazań zdrowotnych na udział w tego typu przedsięwzięciach sportowych 2. Wyrażam zgodę na
przeprowadzenie wszelkich niezbędnych zabiegów lub operacji w stanach zagrażających mojego życiu lub zdrowiu.

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (motyw 42 RODO)
Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora : Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gniewie, ul.
Kusocińskiego 10, 83-140 Gniew, NIP: 5932408512, REGON: 192992449.
Niniejsza zgoda, obejmuje przetwarzanie moich danych osobowych, w następujących celach:
1.

Imię Nazwisko, nr telefonu, adres kontaktowy, adres e-mail. – w celach kontaktowych.

2.

Wizerunek – w celach związanych z uczestnictwem w wydarzeniach oraz uroczystościach i publikacji wizerunku na stronie www oraz mediach
prowadzonych przez Administratora w tym społecznościowych.

Oświadczam jednocześnie, iż swoje dane osobowe przekazuję dobrowolnie i że są one zgodne z prawdą.

…………………………………………………………………………………………………………
………………………
(data i podpis osoby, której dane osobowe dotyczą)

Podstawa prawna:
Art. 6 Pkt. 1 lit. a RODO
Art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 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), dalej „RODO”, informujemy, iż:
1.

Administratorem Danych Osobowych jest Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gniewie, ul. Kusocińskiego 10, 83-140 Gniew, NIP: 5932408512,
REGON: 192992449.

2.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może Pan(ni) się skontaktować w sprawach ochrony Pana(ni) danych osobowych i realizacji
swoich praw pod następującym adresem poczty elektronicznej: biuro@gosirgniew.com lub pisemnie na adres Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gniewie, ul.
Kusocińskiego 10, 83-140 Gniew.

3.

4.

Pana(ni) dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w niżej wymienionym celu:
a)

realizacji celów związanych z kontaktem na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a RODO w zakresie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych kontaktowych,

b)

realizacji celów związanych z wizerunkiem na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a RODO w zakresie wyrażonej zgody na publikację wizerunku.

Pana(ni) dane osobowe Administrator może udostępniać wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
jak również podmiotom współpracującym w procesie realizacji umowy, podwykonawcom, czyli podmiotom, z których Administrator korzysta przy
przetwarzaniu Pana(ni) danych osobowych, w tym w szczególności podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi informatyczne itp.

5.

Pana(ni) dane osobowe przetwarzanie będą do momentu odwołania zgody.

6.

Posiada Pan(ni) prawo do żądania od Administratora:
a)

dostępu do Pana(ni) danych osobowych – w granicach art. 15 RODO,

b)

sprostowania Pana(ni) danych osobowych – w granicach art. 16 RODO,

c)

usunięcia Pana(ni) danych osobowych – w granicach art. 17 RODO,

d)

ograniczenia przetwarzania Pana(-ni) danych osobowych – w granicach art. 18 RODO,

e)

cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które zostało wykonane na podstawie zgody, przed jej
cofnięciem, jeżeli Administrator na tej właśnie podstawie przetwarzał Pana(ni) dane osobowe,

f)
7.

prawo do przenoszenia danych – w granicach art. 20 RODO.

Przysługuje Panu(ni) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku stwierdzenia naruszenia
przetwarzania Pana(ni) danych osobowych.

8.

Podanie przez Pana(nią) danych osobowych jest obowiązkowe i niezbędne do realizowania umowy w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów
prawa, w pozostałym zaś zakresie dobrowolne ale niezbędne do jej realizacji.

9.

Administrator nie przewiduje przekazywania Pana(ni) danych do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO.

10.

Pana(ni) dane nie będą profilowane.

