Upoważnienie do odbioru pakietu startowego w
imprezie XXIX Bieg Jagiełły – Tip-Topol
Półmaraton Pobiedziska
Upoważniam Pana/Panią ………………………..…………………………………………………………..…………… (imię i nazwisko
osoby upoważnionej) Legitymującą/ego się dowodem osobistym o nr. ……………………………………………… (seria
i numer) Do odbioru pakietu startowego ……………………………………………..…......... (imię i nazwisko zawodnika)
Adres zamieszkania zawodnika: ……………………………………………………………………………………………………………………..
Data

urodzenia

zawodnika:……………………………………………………………………….….

(dzień/miesiąc/rok)

NUMER STARTOWY ZAWODNIKA: …………………………
Niniejszym oświadczam, że stan mojego zdrowia pozwala na udział w zawodach i startuję na własną
odpowiedzialność.
1.

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych
osobowych, a od dnia 25 maja 2018r. jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pobiedziskach, ul. Różana 4a, 62-010 Pobiedziska, e-mail:
osir@osir.pobiedziska.pl, tel.: 501379815 (zwany dalej „Administratorem”).

2.

Przekazanie danych osobowych przez zawodnika Organizatorowi jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek uczestnictwa w imprezie pt.
„29.Bieg Jagiełły Tip-Topol Półmaraton Pobiedziska”

3.

Dane osobowe zawodników (również wyniki z biegu) przetwarzane będą w celach organizacji i przeprowadzenia imprezy, organizacji Cyklu
Grand Prix Wielkopolski w Półmaratonie 2018 (przekazanie danych do organizatora cyklu), wysyłania Zawodnikom za pomocą e-maili oraz
SMS-ów informacji o imprezie i aktualnym przebiegu organizacji oraz innych imprezach, przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagród
w konkursach zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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.

4.

Państwa wizerunek utrwalony w formie fotografii lub zapisu video i audio będzie wykorzystany przez Administratora, Gminę Pobiedziska
oraz sponsora tytularnego imprezy – firmę TIP-TOPOL Sp. z o.o. w celu promocji imprezy cyklicznej Bieg Jagiełły Tip-Topol Półmaraton
Pobiedziska i innych działań promocyjnych w mediach we wszelkich formach publikacji, w szczególności plakatach reklamowych, ulotkach,
drukowanych materiałach promocyjnych, filmach promocyjnych, reklamie w gazetach i czasopismach, w telewizji oraz w Internecie itp.
Wizerunek może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania obrazu, kadrowania i kompozycji, bez obowiązku
akceptacji produktu końcowego, lecz nie w formach ogólnie uznanych za nieetyczne lub obraźliwe.

5.

Administrator może przekazać lub udostępnić dane osobowe wyłącznie tym podmiotom lub osobom nie wskazanym w punkcie 4, które
realizują na zlecenie Organizatora czynności związane z organizacją i przebiegiem biegu, wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji
biegu.

6.

Administrator dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Zawodników, dane te są szczególnie chronione i
zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. Administrator zapewnia Zawodnikom realizację uprawnień wynikających z ustawy
o ochronie danych osobowych.

7.

Administrator zapewnia, że dane związane z procesem płatności, tj. numery i dane kart kredytowych oraz kody dostępu do internetowych
kont bankowych nie są zapisywane przez Administratora. Celem zabezpieczenia poufnych danych transakcje dokonywane przez zewnętrzny
system płatności internetowej są szyfrowane.

8.

Po zarejestrowaniu zgłoszenia i zaksięgowaniu opłaty startowej, dane zawodnika (imię i nazwisko, miejsce zamieszkania - miejscowość,
rok urodzenia, przynależność klubowa, płeć) zostaną opublikowane na ogólnodostępnej liście startowej oraz wynikach.

………………………………………………………..
Miejscowość i data

……………………………………………………….
Czytelny podpis

