Oświadczenie Uczestnika IV biegu ENEA LIGHTRUN
(zwanej w dalszej części oświadczenia „biegiem”)
Ja ………………………………………………………………. zamieszkały w………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………
Data urodzenia…………………………………, oświadczam, że mój obecny stan zdrowia pozwala na udział w Biegu
ENEA LIGHTRUN w dniu 20 września 2019 w Poznaniu oraz, że startuje w nich dobrowolnie i na własną
odpowiedzialność.
Jednocześnie oświadczam, że zapoznałam się /zapoznałem się z regulaminem biegu oraz obiektów sportowych, na
których będzie on rozgrywany, a także w pełni akceptuję postanowienia w nich zawarte.

Data………………

czytelny podpis

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
Na podstawie art.13 ust.1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie dyrektywy
95/46/WE ( dalej: RODO), informuję, że:
1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie 4activelife z siedzibą w Krośnie 62-050 Mosina ul. Gierymskiego 2a/2.
2.Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie w celu realizacji i na podstawie zgłoszenia do biegu (art.6 ust.1 lit.b RODO)
3.Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas konieczny do realizacji imprezy oraz przez czas wymagany przez przepisy prawa
podatkowego.
4.Odbiorcami podanych przez Panią/Pana danych będzie Stowarzyszenie 4activelife.
5.Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich
przetwarzania. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do
przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
6.Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
7.Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym i warunkiem uczestnictwa w biegu, a ich nie podanie będzie
skutkowało niemożliwością startu w nim.
8.Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
10.Wyrażam zgodę na wykorzystaniu mojego wizerunku przez organizatora IV Biegu ENEA LIGHTRUN w celu promocji i reklamy
biegu w tym publikacji wyników, fotografii, zapisu i powielania cyfrowego obrazu i innych informacji na stronie internetowej
www.lightrun.pl oraz w innych mediach, prasie i informatorach branżowych.
Data…………………….

czytelny podpis

