FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO KRYTERIUM ULICZNEGO

„Śladami rowerowych mistrzów”
Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka:

Nazwisko i imię zawodnika …………………………………………….……………………………
Data urodzenia ……………………………… Płeć ………………………………
Klub …………………………………...…………………………………………………………………….
Adres zamieszkania …………………………………………..………………………………………..
Telefon kontaktowy do opiekuna prawnego …………………………………………………..
w kryterium ulicznym „Śladami rowerowych mistrzów” w dniu 4 września 2021 r. w Goleniowie.
Dziecko nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w imprezie sportowej.
Jestem świadomy faktu, iż Organizator, wszystkie osoby z nimi współpracujące, a także osoby związane
z przeprowadzeniem i organizacją kryterium ulicznego „Śladami rowerowych mistrzów” nie ponoszą
odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie
lub po zawodach i w związku z tym zobowiązuję się nie dochodzić od Organizatora żadnych roszczeń z tego tytułu.

…………………….………………….
Miejscowość/Data

………………………………………………..
Czytelny podpis rodzica/pr awnego opiekuna

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawodnika podanych w Formularzu do celów organizacji,
przeprowadzenia i promocji Wydarzenia. Jednocześnie wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku mojego
dziecka/podopiecznego w celu promocji Wydarzenia oraz działalności Organizatorów w systemach elektronicznych i
wydawnictwach drukowanych.

…………………….………………….
Miejscowość/Data

………………………………………………..
Czytelny podpis rodzica/pr awnego opiekuna

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje się, że:









administratorem danych osobowych uczniów jest LUKS JF DUET ul. Maszewska 19, 72-100 Goleniów
kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - e-mail: bkaniuk@proinspektor.pl Telefon: 579 979 237,
dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań związanych z przeprowadzeniem i udokumentowaniem zawodów, na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
dane osobowe przechowywane będą do czasu zakończenia i rozliczenia zawodów;
każdy uczestnik posiada prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do
przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed cofnięciem;
uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących uczestnika narusza przepis y
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r.;
podanie przez uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, jednakże uczestnik jest zobowiązany do ich podania, a konsekwencją niepodania danych
osobowych będzie niemożliwość uczestniczenia w zawodach.

