KARTA ZGŁOSZENIA I OŚWIADCZENIE OSOBY PEŁNOLETNIEJ
/WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI/
Nazwisko
Data urodzenia
Miasto/KLUB

…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………

Imię……………………………………………………………
Adres mailowy/tel…………………………………………………………

Oświadczam, iż stan zdrowia pozwala mi na udział w zawodach. Przyjmuję do wiadomości, że udział wiąże się
z zajęciami fizycznymi i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami odniesienia obrażeń ciała oraz
urazów fizycznych. Jednocześnie oświadczam, że startuję na własną odpowiedzialność w zawodach „IX Tyski
Półmaraton”
Zapoznałem się z regulaminem zawodów i przyjmuję oraz akceptuję jego postanowienia. Wyrażam zgodę na
przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z zapisami poniżej.
data .......................

czytelny podpis ...............................................
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH

Uczestnik przez rejestrację wyraża zgodę na przetwarzanie przez Stowarzyszenie Promocji Lekkiej Atletyki z
siedzibą w Tychach (dalej: „SPLA”), wpisanej do Rejestru Stowarzyszeń prowadzanego przez Sąd Rejonowy
Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem
0000359679, swoich danych osobowych w postaci:
a) imienia, nazwiska, informacji o stanie zdrowia, adresu zamieszkania, adresu poczty elektronicznej oraz numeru
telefonu na potrzeby uczestnictwa w zawodach „IX Tyski Półmaraton”, które odbędą się w dniu 5 września 2021 r.
b) imienia, nazwiska oraz wizerunku w przekazach telewizyjnych, radiowych, internetowych i w formie drukowanej
w związku z uczestnictwem w zawodach „IX Tyski Półmaraton”
c) adresu poczty elektronicznej na potrzeby przesyłania przez SPLA informacji dotyczących zawodów „IX Tyski
Półmaraton”
Uczestnik oświadcza, że został poinformowany, że:
1.Administratorem jego danych osobowych jest Stowarzyszenie Promocji Lekkiej Atletyki z siedzibą w Tychach
(43-100), ul. Sikorek 2.
2.
Podstawę przetwarzania jego danych stanowi niniejsze oświadczenie w przedmiocie zgody, a ich podanie
jest uzasadnione celem organizacji zawodów „IX Tyski Półmaraton”.
3.
Jego dane osobowe są zbierane wyłącznie na potrzeby organizacji zawodów „IX Tyski Półmaraton”.
4.
Dane osobowe w postaci: imienia, nazwiska, adresu poczty elektronicznej mogą być udostępniane innym
odbiorcom lub kategoriom odbiorców, tj. oficjalnym sponsorom i partnerom w wyłącznym celu związanym ze
współorganizacją zawodów.
5.
Dane, których dotyczy niniejsze oświadczenie nie będą przekazywane do państw pozaunijnych będących
siedzibami podmiotów wymienionych w punkcie 4), które nie stosują Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679. W razie ich przekazywania do państw trzecich przekazanie będzie następowało przy
zastosowaniu odpowiednich zabezpieczeń, o których mowa w art. 46 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
oraz uczestnik będzie uprawniony/uprawniona do uzyskania ich kopii w następującym miejscu: Stowarzyszenie
Promocji Lekkiej Atletyki z siedzibą w Tychach (43-100), ul. Sikorek 2.
6.
Dane będą przechowywane do dnia 31 grudnia 2031 roku.
7.
Podanie danych objętych niniejszym oświadczeniem jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa w
zawodach.
8.
Uczestnik jest uprawniony/uprawniona do żądania od administratora dostępu do jego danych osobowych,
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
a także do przenoszenia danych.
9.
Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego w razie przetwarzania moich
danych osobowych niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
10. Uczestnik jest uprawniony/uprawniona do cofnięcia niniejszej zgody w dowolnym momencie, jednak bez
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

