WYPEŁNIAĆ DRUKOWANYMI LITERAMI
Szklarska Poręba, ……………

___________________________
(imię i nazwisko)
___________________________
(ulica i nr domu)
___________________________
(kod pocztowy, miejscowość)

OŚWIADCZENIE - UltraKotlina
Oświadczam, że będąc świadomym/ą* zagrożeń wynikających z uczestnictwa w Ultramaratonie Dookoła Kotliny Jeleniogórskiej w dniach 910.10.2021, a w szczególności ryzyka utraty zdrowia i życia, nie mam przeciwwskazań zdrowotnych do wzięcia udziału w tej imprezie.
Oświadczam, że zapoznałem/am*się oraz akceptuję Regulamin Ultramaratonu Dookoła Kotliny Jeleniogórskiej.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), informujemy, że:
1.
2.

3.

4.
5.

6.
7.

Administratorem podanych danych osobowych jest Fundacja Przejście Kotliny (Organizator imprezy), https://ultrakotlina.pl,
adres e-mail: biuro@ultrakotlina.pl
Dane które podajesz w formularzu zgłoszeniowym będziemy przetwarzać w celach:
a.
aby wypełnić umowę jaką zawarliśmy z Tobą, w momencie Twojego zgłoszenia się na naszą imprezę
b.
w celu informacyjnych np. wyniki z imprezy, informacje prasowe,
c.
w celu dowodowym, archiwalnym,
d.
aby wykonywać rozliczenia finansowe, wystawiać faktury,
e.
aby prowadzić nasze własne kampanie reklamowe i działania marketingowe,
f.
aby promować inne nasze imprezy,
w/w na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO.
g.
w innym usprawiedliwionym prawnie interesie (np. sporządzanie dokumentacji podatkowej, obsługa procesu reklamacyjnego, dochodzenia
ewentualnych roszczeń itp.), na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO.
Podane dane mogą być przekazywane innym firmom, które z nami współpracują przy organizacji imprez m.in. dostawcom usług pomiaru czasu,
IT, dostawcom usług fotograficznych i video, partnerom i sponsorom imprez – przy czym te firmy będą przetwarzać dane na podstawie umowy z
nami, wyłącznie w zakresie i w celu podanym w pkt 2., w celu prawidłowej realizacji usług określonych w regulaminie.
Podane dane osobowe będą przechowywane na czas niezbędny do wykonania umowy związanej z imprezą i uprawnień
Uczestnika wynikających z udziału w imprezie, jednakże nie dłuższy niż 5 lat (okres wynikający z przepisów szczególnych – ustawa o rachunkowości).
Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, lub ograniczenia przetwarzania,
prawo do przenoszenia danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, prawo
Wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją.
Masz prawo wniesienia skargi do UODO gdy uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o
ochronie danych osobowych.
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy – uczestnictwa w imprezie, konsekwencją niepodania danych osobowych będzie
brak możliwości uczestniczenia przez Ciebie w wyżej wymienionej imprezie.
___________________________
(czytelny podpis)

*niepotrzebne skreślić

