ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA W RAJDZIE ROWEROWYM
„Z ORSZAKIEM KRÓLA KAZIMIERZA WIELKIEGO”
organizowanego w ramach XIX Kuźnic Koneckich
7 lipca 2018 r.
Imię i Nazwisko osoby pełnoletniej*/dziecka* (czytelnie):
………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..……….
PESEL**:………………………………………………………………………………………………………………………………………..
e-mail…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
tel. kontaktowy:…………………………………………………………………………………………………………………..………..
Oświadczam, że stan mojego zdrowia pozwala na uczestnictwo w tego typu imprezie. Jednocześnie oświadczam,
że zapoznałem/am* się z treścią regulaminu i wypełniłem/am* oświadczenie zgodnie z prawdą oraz kompletnie.
Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją
rajdu, nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za straty osobowe lub szkody rzeczowe, które
wystąpią przed, w trakcie lub po rajdzie. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność. Uczestnicy ponoszą
osobistą odpowiedzialność za wszystkie działania lub zaniechania, skutkujące naruszeniem dóbr lub praw innych
osób. Przez akceptację niniejszej deklaracji, uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego
od organizatora, lub jego zleceniobiorców w razie wypadku, lub szkody związanej z rajdem.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Starostwo Powiatowe w Końskich moich*/mojego dziecka* danych
osobowych, wizerunku utrwalonego na zdjęciu do celów promocyjnych. Wiem, że mogę żądać zaprzestania
przetwarzania moich danych osobowych w każdym czasie, a zgodę wyrażam dobrowolnie.
……………………………………………………………….………………..
Miejscowość, data, podpis czytelny
* niepotrzebne skreślić / **PESEL potrzebny do objęcia ubezpieczeniem
Informujemy, że:
1) administratorem Państwa danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Końskiech reprezentowane przez Starostę z siedzibą w
Końskich przy ul. Stanisława Staszica 2. Mogą się Państwo z Nami kontaktować poprzez numer telefonu 41 260 47 00 lub adres
email starostwo@konecki.powiat.pl
2) mogą się Państwo skontaktować z naszym inspektorem danych osobowych pod adresem e-mail: iod@konecki.powiat.pl
3) Państwa dane osobowe przetwarzane będą w następującym/cych celu/celach:
a. Uczestnictwa w Kuźnicach Koneckich w tym rajdu zgodnie z jego programem.
b. W celach archiwalnych
4) Państwa dane osobowe przetwarzane będą w nastepującym zakresie:
a. Imię, nazwisko, adres do korespondencji
b. PESEL – do ubezpieczenia - uczestnicy rajdu rowerowego
c. Nr telefonu – do kontaktu
5) Państwa dane osobowe mogą zostac ujawnione następującym odbiorcom/kategoriom odbiorców:
a. Organom państwowym na podstawie przepisów prawa
b. Podmiotom realizującym zadania zlecone przez Administratora w celu realizacji organizacji Kuźnic Koneckich, w tym
rajdu.
6) Naszą podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest dobrowolnie udzielona przez Państwa zgoda na przetwarzanie
Państwa danych osobowych.
7) Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
8) Państwa dane osobowe będą przez nas przechowywane przez okres 31 dni po zakończeniu rajdu rowerowego.
9) Mają Państwo prawo do:
a. żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
b. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych,
c. przenoszenia swoich danych osobowych,
d. cofnięcia zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych w dowolnym momencie,
e. wniesienia skargi do organu nadzorczego.
10) Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowlne, jednakże w przypadku niepodania danych niemożliwe jest
uczestnictwo w organizaowanym rajdzie.
11) Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

