Karta zapisu na udział w biegu dla dzieci
podczas X Biegowego Grand PRIX Zagłębia Miedziowego
09.12.2018 r.
Gaworzyce, dnia 09.12.2018 r.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z
dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

1. Administratorem danych osobowych jest Urząd Gmin w Gaworzycach, ul.
Dworcowa 95, 59-180 Gaworzyce.

2. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych możliwy jest pod
adresem e-mail: iodo@gaworzyce.com.pl
3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu:
 przeprowadzenia turnieju zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO

4.
5.

6.

7.

8.
9.

promocji biegu dzieci poprzez utrwalenie i upublicznienie wizerunku w
przypadku wyrażenia zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a) RODO
Dane osobowe podane w formularzu nie będą przekazywane do państwa trzeciego
ani żadnej organizacji międzynarodowej.
Dane osobowe podane w formularzu będą przechowywane/przetwarzane w
związku z realizacją turnieju przez okres dwóch miesięcy, a w przypadku
wyrażenia zgody do czasu wycofania zgody.
Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia
danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pan/Pani, iż
przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Podanie poniższych danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia
udziału w turnieju.
Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie
będą też poddawane procesowi profilowania.

Wyrażam zgodę na nieodpłatne utrwalanie i upublicznianie mojego wizerunku, do
celów związanych z promocją biegu dzieci:
Na stronie internetowej www.gaworzyce.com.pl**
TAK



NIE



W mediach społecznościowych (Gmina Gaworzyce, „Uczniowski Klub Sportowy
„SOKÓŁ”, RCS Lubin):**
TAK



NIE



http://miedziowe.pl/, http://regionfan.pl/, https://e-legnickie.pl/
TAK



NIE



Oświadczam, że administrator poinformował mnie, przed wyrażeniem zgody, że mam
prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę, że wycofanie zgody nie wpływa na

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
wycofaniem, i że ewentualne wycofanie zgody będzie równie łatwe jak jej wyrażenie.
Jednocześnie oświadczam, że zdjęcia te nie naruszają moich dóbr osobistych. Zdjęcia
zostaną wykorzystane wyłącznie do promocji „Biegu dla dzieci”, zgodnie z ustawą z
dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawie pokrewnym ( Dz.U. Z 2006 r. nr 90
poz. 631 z późn. zm.)

…………………………………………………….
Podpis

....................................................................................
imię i nazwisko Uczestnika oraz imię i nazwisko rodzica, opiekuna

....................................................................................
wiek Uczestnika*
....................................................................................
telefon kontaktowy (dane opcjonalne)
....................................................................................
adres e-mail (dane opcjonalne)

…………………………………………………….
Data i podpis *

* Pola wymagane
** Zaznaczyć za pomocą X
W przypadku osoby niepełnoletniej Kartę Zgłoszenia wypełnia Rodzic/Opiekun.

