PUSZCZYGÓR 2021
KARTA ZGŁOSZENIOWA

DOKRĘTKA 85 km
Nazwisko

Numer startowy

Imię

Data urodzenia

Telefon

Miasto

Klub

E-mail

.

TAK

Zapoznałem się z Regulaminem biegu Puszczygór/Puszczygórka/Dokrętka (dalej jako: Bieg) – dostępnym na stronie internetowej
www.puszczygor.pl, akceptuję jego postanowienia i zobowiązuję się do ich przestrzegania, a nadto, że jestem zdolny/a do udziału w Biegu i nie są mi znane żadne
powody, w szczególności o charakterze zdrowotnym wykluczającym mnie z udziału w Biegu i staruję w Biegu na własną odpowiedzialność.
Jestem świadomy/a faktu, iż Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją Biegu
nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach i
w związku z tym zobowiązuję się nie dochodzić od Organizatora żadnych roszczeń z tego tytułu.
TAK

Zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną RODO dostępną na stronie internetowej www.puszczygor.pl (zawartej w Regulaminie biegu
Puszczygór/Puszczygórka/Dokrętka). Znane są mi jej postanowienia, w szczególności, to że: Administratorem moich danych osobowych jest
Stowarzyszenie Puszczygór, ul. Komuny Paryskiej 34/18, 71-681 Szczecin (dalej jako Organizator lub Administrator), moje dane osobowej przetwarzane są w celu
zawarcia umowy – organizacji Biegu (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), wewnętrznych celach statystycznych i analitycznych Administratora (art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO), w
celu ogłoszenia wyników Biegu (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), w celach promocyjnych i
marketingowych (art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO), podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale również niezbędne do udziału w Biegu, moje dane osobowe będą
przechowywane do czasu przedawnienia wszystkich roszczeń, a po upływnie tego czasu zostaną usunięte lub zanonimizowane, mam prawo do dostępu do moich
danych osobowych, przysługuje mi prawo do złożenia skargi do organu nadzoru, moje dane nie będą przekazywane do państw trzecich i nie będą przetwarzane w
sposób zautomatyzowany.
TAK

Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie swojego wizerunku przez Organizatora do promowania i reklamowania Biegu w zakresie
TAK
określonym w Regulaminie. W szczególności upoważniam Organizatora do utrwalania oraz zwielokrotniania wizerunku wszelkimi dostępnymi technikami oraz
zezwalam na rozpowszechnianie mojego wizerunku we wszystkich dostępnych środkach przekazu, w tym na stronach internetowych, portalach społecznościowych.

TAK

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w postacie imienia i nazwiska, miejsca zamieszkania nazwy klubu, numeru startowego
przez Organizatora - w celach ogłoszenia wyników Biegu; poprzez publikowanie powyższych danych na stronie internetowej Administratora www.puszczygór.pl,
profilach Administratora na portalach społecznościowych (w tym Facebook, itp.).
Zostałem poinformowany, że mam prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem.

Czytelny podpis

29.05.2021 r. _____________________________________

