Oświadczenie ws. IV Pielgrzymki Biegowej na Jasną Górę 2020 „Biegam Pomagam”

Imię i nazwisko:
…………………………………………………………………………………………………..
Oświadczam, że jestem zdrowy/a i nie mam żadnych przeciwwskazań zdrowotnych
do biegania. Przyjmuję do wiadomości, że udział w pielgrzymce wiąże się z aktywnością
ruchową i pociąga za sobą naturalne ryzyko wypadku. Startuję na własną odpowiedzialność
i biorę pełną odpowiedzialność za swój stan zdrowia w trakcie trwania pielgrzymki.
Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem pielgrzymki, dostępnym na stronie
internetowej www.biegampomagam.org Akceptuję regulamin i zobowiązuję do jego
przestrzegania.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb realizacji
procesu rejestracji i prezentacji wyników biegu zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997
o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U.2014.poz 1182).
Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku na stronach internetowych
organizatora biegu w celach promocyjnych oraz związanych z relacją z imprezy.

…………………..
miejscowość, data

……………………………………………….
czytelny podpis

Ogólna klauzula informacyjna RODO
Informujemy, że podane przez Pana/Panią dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Życie z siedzibą
w Łodzi, adres do korespondencji: ul. Jaracza 18/18, 90-262 Łódź (administrator danych) w następujących
celach:
1. w celu umożliwienia udziału osoby dorosłej lub dziecka w imprezie biegowej zgodnie z jej regulaminem,
w ramach zadań statutowych Fundacji; podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (RODO),
2. w celu rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami,
co jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Fundacji; podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f
RODO.
Podanie przez Pana/Pani danych jest dobrowolnie, niemniej bez ich wskazania nie będzie możliwe realizowanie
umowy ani informowanie o realizacji celów statutowych Fundacji. Ma Pan/Pani prawo dostępu do swoich
danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, jak również prawo wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Wszystkie te żądania można zgłaszać na
adres korespondencyjny Fundacji: ul. Jaracza 18/18, 90-262 Łódź.
Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Do Pana/Pani danych osobowych mogą mieć dostęp podmioty świadczące usługi na rzecz Fundacji,
w szczególności usługi rejestracji zawodników i mierzenia czasu, usługi hostingowe, informatyczne, płatnicze.
prawnicze, księgowe, kadrowe.
Fundacja nie przewiduje przekazywania Pana/Pani danych do państwa trzeciego.
Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez Fundację bezterminowo. W każdej chwili przysługuje
Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W takim przypadku dane
podane przez Pana/Panią w umowie lub jakimkolwiek formularzu zostaną usunięte niezwłocznie po upływie
okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń przewidzianego w przepisach prawa.

