
26 Biegi Ekologiczne

3 Półmaraton Poleski

Urszulin, 03.06.2018

Numer startowy:

Karta zgłoszenia zawodnika:

1. Nazwisko: 2. Imię:

3. Płeć: 4. Data urodzenia:

5. E-mail: 6. Telefon:

7. Miejscowość: 8. Klub:

9. Gmina Urszulin:

UZUPEŁNIJ CZYTELNIE!

..............................................

Kobieta / Mężczyzna

..............................................

..............................................

TAK / NIE

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................

A. Oświadczam, że:

www.chronotex.pl

+48 660 077 065

www.facebook.com/pomiarczasuchronotex

- znam treść Regulaminu i akceptuję go w całości.

- nie mam przeciwskazań zdrowotnych do udziału w zawodach i biorę w nich udział na własną odpowiedzialność.

- organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wypadki, szkody i zdarzenia losowe, dotyczące zdrowia i życia

uczestników podczas biegu.

- nie będę dochodzić roszczeń od organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody i zdarzenia losowego

związanych z biegiem.

B. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora CHRONOTEX. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 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 (ogólne

rozporządzenie o ochronie danych), zwane „RODO”, (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., s. 1). Zapoznałem się z klauzulą informacyjną w

zakresie przetwarzania danych firmy CHRONOTEX.

C. Zobowiązuję się do zwrotu numeru z transponderem do pomiaru czasu po ukończeniu biegu. W przypadku zniszczenia lub

zgubienia zobowiązuję się do zapłaty opłaty odtworzeniowej w wysokości

W przypadku osoby niepełnoletniej:

....................................................................

Data i czytelny podpis

•  Ja niżej podpisana/y, wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka/podopiecznego, w zawodach.

• Oświadczam, że stan zdrowia mojego dziecka/podopiecznego pozwala na uczestnictwo w tego typu imprezie sportowej i nie są

mi znane jakiekolwiek przeciwskazania.

•  Oświadczam, że zapoznałam/em się z punktami A, B, C zawartymi powyżej i w całości je akceptuję.

•  Oświadczam iż jestem świadomy odpowiedzialności karnej za podanie fałszywych danych, złożenie fałszywych oświadczeń i

podpisów.

....................................................................

Data i czytelny podpis opiekuna prawnego

20 zł.

10. Szkoła: Podstawowa / Gimnazjum / Średnia



 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH 

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 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 (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej „RODO”, (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., s. 1) 

Administrator informuje, a Uczestnik przyjmuje do wiadomości poniższe informacje: 

1) Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest  

CHRONOTEX Wojciech Mielniczek 

Ul. Ogrodowa 97 

32-700 Bochnia 

 

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie: 

a) poczta tradycyjna na adres: ul. Ogrodowa 97, 32-700 Bochnia 

b) email: biuro@chronotex.pl 

 

3) Przetwarzane Pani/Pana danych osobowych następuje w celu obsługi Pana/Pani udziału w              

zawodach obsługiwanych przez Administratora., a podstawą prawną zbierania tych danych jest   

art. 6 ust. 1 lit. a RODO.  

Przetwarzamy dane osobowe w celu: 

a) rejestracji udziału w zawodach, 

b) potwierdzenia płatności za udział w zawodach, 

c) kontaktowania się, w tym także w celu obsługi zawodów, 

d) możliwości ujmowania w poszczególnych klasyfikacjach indywidualnych, 

e) umieszczenia w tabeli wyników (imię i nazwisko, miejscowość, płeć, klub, czas, 

kategoria w tym kategoria wiekowa), 

f) przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności 

(wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa). 

A także jeśli Pan/ Pani wyrazi na to zgodę to także do celów marketingowych: w celu informowania 

o kolejnych edycjach zawodów lub innych inicjatywach podejmowanych przez organizatorów. 

 

4) Pana/Pani dane osobowe będą ujawniane wyłącznie odbiorcom na podstawie i w oparciu                      

o powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 

 

5) Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do obsługi zawodów, a także 

po ich zakończeniu w celu: 

a) wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności 

podatkowych i rachunkowych,  

b) statystycznych i archiwizacyjnych, 

maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia zawodów, a w przypadku danych 

przechowywanych w celach marketingowych przez okres maksymalnie 5 lat.  

Tabela wyników stanowi materiał archiwalny w rozumieniu przepisów ustawy                                           

z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2018 poz. 217). 

 

6) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do: 

a) żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych, 

b) żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych, 

c) żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych, 

d) żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, 

e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych, 

f) przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, 

g) wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

 

7) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie będzie 

skutkowało niemożliwością wzięcia udziału w zawodach.  

mailto:biuro@chronotex.pl

