
VI Festiwal Biegu Rzeźnika, 6-14 czerwca 2020

Wydarzenie:

Nazwisko:

Imię: 

Data urodzenia: Płeć:

Niniejszym oświadczam, że biorę udział w imprezie na własną odpowiedzialność oraz że zapoznałem/am się z treścią regulaminu biegu odbywającego się w ramach VI 
Festiwalu Biegu Rzeźnika i zobowiązuję się do jego przestrzegania. Oświadczam również, że nie istnieją żadne przeciwwskazania medyczne do mojego udziału w biegu. 
Ponadto  przyjmuję do wiadomości, że trasa biegu wytyczona jest w terenie górskim i znajdują się na nich naturalne przeszkody takie jak: błoto, woda, zwalone drzewa, 
korzenie itp, a także, iż  Bieszczady zamieszkują dzikie zwierzęta oraz insekty. Jestem świadom/świadoma, ryzyka jakie niesie za sobą mój udział w biegu, w tym 
konsekwencji dla mojego zdrowia lub życia. 
Wyrażam zgodę na wykorzystywanie i przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym w zakresie związanym z organizacją wydarzenia 
(zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób �zycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE). 
Oświadczam również, że w przypadku nie zwrócenia chipa po zakończeniu wydarzenia, wyrażam zgodę na obciążenie mnie kwotą 30 zł.

Klauzula informacyjna
Niniejszym informujemy, że:
1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej poniżej jest: Fundacja Bieg Rzeźnika z siedzibą w Gliwicach (44-100), 
ul. Kaczyniec 10/2, KRS: 0000501777
2. Informacji w przedmiocie Państwa danych osobowych można uzyskać telefonicznie, pod numerem telefonu: +480537637675 oraz za pośrednictwem poczty 
elektronicznej, pod adresem: biuro@biegrzeznika.pl                                                                                                                           
3. Celem zbierania danych jest organizacja VI Festiwal Bieg Rzeźnika. 
4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania 
zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu 
nadzorczego, tj. Prezes Urzędu Ochrony  Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.                                                                                                                        
5. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do organizacji imprezy. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe uczestnictwo w Imprezie.
6. Dane udostępnione przez Panią/Pana  będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim w zakresie niezbędnym w celu właściwej organizacji i zapewnienia 
bezpieczeństwa uczestnikom Imprezy, w tym w szczególności �rmie ubezpieczeniowej, �rmie realizującej zapisy na Imprezę i usługi pomiaru czasu oraz opracowanie 
wyników biegów.
7. Odbiorcami danych mogą być również  instytucje upoważnione do tego z mocy prawa.
8. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały pro�lowaniu.
9. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
10. Dane osobowe będą przechowywane przez 3 lata w celu udziału w wydarzeniu, a w innych celach do momentu wygaśnięcia statusowego interesu Administratora.

                                                                                                                                                                                                  

………………………………………………………
          data i podpis

Numer:

e-mail: Telefon:

Adres:

Klub/nazwa drużyny:


