Oświadczenie o wyrażeniu zgody na udział
w XIV Otwartym Biegu Przełajowym i I Marszu Nodric Walking

Ja......................................................................................(imię i nazwisko uczestnika),
oświadczam że zapoznałem/am się z regulaminem imprezy oraz że jestem zdrowy i zdolny do
udziału w „XIV Otwartym Biegu Przełajowym i I Marszu Nordic Walking „ organizowanym
przez Gminę Strzelce Opolskie i startuję na własną odpowiedzialność.
.................................................................................................
(data i czytelny podpis uczestnika)

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku
zawodnika XIV Otwartego Biegu Przełajowego i I Marszu Nordic Walking
Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
(imienia, nazwiska, wizerunku) dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia wszelkich
działań i prac w ramach organizacji XIV Otwartego Biegu Przełajowego i I Marszu Nordic
Walking organizowanego przez Referat Sportu i Rekreacji Urzędu Miejskiego w Strzelcach
Opolskich, w tym na ich publikowane na stronie internetowej administratora danych.
1. Przyjmuję do wiadomości, że:
1) administratorem moich danych osobowych jest Gmina Strzelce Opolskie – Burmistrz
Strzelec Opolskich, z siedzibą w Strzelcach Opolskich, pl. Myśliwca 1;
2) inspektorem ochrony danych osobowych u administratora jest Karolina Kozołup,
e – mail: abi@strzelceopolskie.pl;
3) podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, o której mowa powyżej;
4) moje dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia wszelkich działań
i prac w ramach organizacji XIV Otwartego Biegu Przełajowego i I Marszu Nordic
Walking;
5) posiadam prawo do: żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych,
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu
wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu
nadzorczego oraz cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych;
6) moje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu;
7) moje dane osobowe będą przechowywane przez okres 1 roku;
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania jest
równoznaczna z brakiem możliwości uczestnictwa w XIV Otwartym Biegu Przełajowym
i I Marszu Nordic Walking.

.................................................................................................
(data i czytelny podpis zawodnika)

