ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA
Turystyczny Rajd Rowerowy Prudnik-Moszna-Prudnik
PRUDNIK, 18.06.2022 r.
Informuję, że znam Regulamin i zobowiązuję się do jego przestrzegania. Niniejszym oświadczam, że jestem
zdolny do udziału w wydarzeniu i startuję na własną odpowiedzialność. Jestem świadomy swojego stanu
zdrowia i pozwala mi ono na aktywny udział w wydarzeniu ze wszystkimi tego konsekwencjami, za co biorę
pełną i wyłączną odpowiedzialność. Jestem świadomy zagrożeń, ryzyka i obciążeń fizycznych oraz
psychicznych, jakie wiążą się z wydarzeniem i nie będę rościć wobec Organizatora pretensji w przypadku
ewentualnego uszczerbku na zdrowiu lub życiu. Jeżeli tylko stan zdrowia pogorszy się, zaprzestanę aktywnego
uczestnictwa w wydarzeniu, nawet, jeżeli wiedza o jego aktualnym stanie zdrowia nie będzie poparta diagnozą
lekarską.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
1.Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Urząd Marszałkowski Województwa
Opolskiego, w związku z moim udziałem w Wydarzeniu w zakresie: imię, nazwisko, dane teleadresowe,
wizerunek.
2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
3.Oświadczam, że zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej.
Informacja dot. zbierania danych osobowych związanych z udziałem w rajdzie rowerowym PrudnikMoszna-Prudnik
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia 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, informuję co następuje:
1) Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego.
2) Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są w związku z udziałem w Rajdzie organizowanym przez Urząd
Marszałkowski w celu naboru, organizacji, rozliczenia Rajdu i imprez towarzyszących oraz informacji i
promocji Rajdu z wykorzystaniem danych, na przetwarzanie których wyrażono zgodę, na podstawie:
- Art. 6 ust. 1 lit. „a” Rozporządzenia 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,
- Art. 6 pkt 1 lit. f - Rozporządzenia 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 - zastosowanie systemu
kontroli dla zapewnienia ochrony obiektów i mienia administratora,
- Regulaminu Rajdu.
3) Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych
na podstawie przepisów prawa, operatorzy pocztowi i kurierzy podmioty zewnętrzne, którym na
podstawie umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych, media.
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą
w celu przekazywania Panu/Pani informacji
o wydarzeniu, organizowanych przez Urząd Marszałkowski. Kryteria ustalania okresu przechowywania
danych osobowych wynikają z Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w
sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie
organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych wyłącznie do celów archiwalnych w interesie
publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych oraz art. 89 ust.
1, Rozporządzenia.
5) Posiada Pan/Pani prawo do żądania dostępu do danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania,
ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do
przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
6) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
7) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości
uczestnictwa w Rajdzie.

IMIĘ I NAZWISKO:
............................................................…….........………….............………………………………………………
NUMER TELEFONU:
…………………………………………………………………………………………………..…………………
………………………
MIEJSCOWOŚĆ:
..........…………..…………………………………………………………………..………………………….……
………................

Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję Regulamin Rajdu oraz informacje zawarte w zgłoszeniu.
PODPIS………………………………………

