
Oświadczenie– Zawody biegowe ,,Kobold Cross 2019”

Imię, nazwisko zawodnika: ……………………………………….……………

Wiek: ……………………………………rocznik..………………….......…………

Miejscowość zamieszkania: ……………………………………………………

Zapoznałem/-am się i akceptuję Regulamin Zawodów. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w formularzu zgłoszeniowym zgodnie z ustawą z dnia
29 sierpnia  1997r.  o  ochronie  danych osobowych  (tekst  jednolity:  Dz.  U.  2002 r.  Nr  101 poz.  926,  ze  zm.)  oraz
Regulaminem. 
Oświadczam, że obecny stan zdrowia mojego dziecka pozwala na start w zawodach pod nazwą „Kobold Cross 2019”,
które odbywają się w dniu 21.09.2019 roku organizowanych przez Fundację Rozwoju Regionalnego Kobold z siedzibą
w Mała Kamienica 53, 58-512 Stara Kamienica, NIP: 6112730095. Oświadczam także, że dziecko startuje dobrowolnie
i  na  moją odpowiedzialność  oraz  że  jestem w pełni  świadoma/świadomy wszelkich zagrożeń,  które  wiążą  się  ze
startem w zawodach. 
Oświadczam, iż nie będę rościł w stosunku do organizatora żadnych pretensji, ani praw w związku z udziałem dziecka
w zawodach dla dzieci, w tym na skutek ewentualnych kolizji i wypadków, w następstwie których nastąpił uszczerbek
na zdrowiu dziecka. 
Wyrażam  zgodę  na  nieodpłatne  wykorzystanie  utrwalonego  w  formie  fotografii  lub  zapisu  wideo  wizerunku.
Uczestnik udziela Administratorowi danych osobowych i Organizatorowi niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie
licencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku na następujących polach eksploatacji: 

1. Wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej zdjęć/ filmu z przebiegu wyścigu,
2. Publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtwarzanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy

mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
3. Zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych, plakatach i bilbordach,
4. Publikowanie  zdjęć  uczestnika  z  udziału  w  zawodach  w  mediach  społecznościowych  z  możliwością

oznaczenia Uczestnika z imienia i nazwiska.

RODO:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), informujemy, że:
1. Administratorem podanych danych osobowych w formularzu zgłoszeń jest Fundacja Rozwoju Regionalnego Kobold (Organizator 
imprezy) z siedzibą w Małej Kamienicy 53, 58-512 Stara Kamienica, NIP: 611-273-00-95. Można się z nami skontaktować poprzez 
adres e-mail , telefonicznie pod numerem lub pisemnie na adres siedziby.
2. Dane które Pani/Pan podaje w formularzu zgłoszeń będziemy przetwarzać w celu:
* promocyjnym zawodów Kobold Cross 2019
* informacyjnym (informacje o zawodach, wyniki itp.) wyłącznie poprzez podany w formularzu zgłoszeń adres e-mail
* archiwalnych
* innych koniecznych do sprawnego przeprowadzenia zawodów
3. Pani/Pana numer telefonu podany w formularzu zgłoszeń zostanie użyty wyłącznie w przypadku konieczności kontaktu przed lub
podczas zawodów
4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem 
Gospodarczym.
5. Pani/Pana dane nie będą przekazywane innym podmiotom.
6. Podane dane osobowe będą przechowywane na czas niezbędny do wykonania czynności związanych z imprezą sportową.
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, lub ograniczenia 
przetwarzania.
8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do UODO jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy 
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy – uczestnictwa w imprezie sportowej, 
konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uczestniczenia przez Panią/Pana w imprezie sportowej.

……………………………………………

(czytelny podpis Rodzica/ Prawnego Opiekuna) 


