OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA AKCJI ROZRUSZAJ SIĘ W WAKACJE
Imię ……………………………….………………………………………………………………….……….
Nazwisko ..…………………………….……………………………………………………………….….
Telefon kontaktowy..………………………….………………………………………………………
Imię i nazwisko osoby niepełnoletniej ……………………………………………………….*)

Osoba pełnoletnia*)

Wyrażam zgodę na mój udział w organizowanej akcji Rozruszaj się w wakacje oraz oświadczam, że:
1. nie istnieją przeciwwskazania zdrowotne do korzystania przez moją osobę w zajęciach Rozruszaj się w wakacje.
2. uczestniczę w zajęciach na własne ryzyko i odpowiedzialność.
3. zrzekam się wszelkich roszczeń względem Organizatora, spowodowanych nieprawidłowością złożonych oświadczeń, o
których mowa w punktach od 1 i 2.
4. zapoznałem się i przyjmuję do stosowania Regulamin akcji Rozruszaj się w wakacje.
5. wyrażam zgodę na publikowanie i rozpowszechnianie mojego wizerunku / przez Organizatora.
6. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez OSiR Świebodzice Sp. z o. o. w podanym wyżej zakresie w
związku z uczestnictwem w akcji „Rozruszaj się w wakacje”.

…………………………………………………………………………………………………….
(miejscowość, data)

Osoba niepełnoletnia *)

Wyrażam zgodę na udział osoby niepełnoletniej pod moją opieką w akcji Rozruszaj się w wakacje oraz oświadczam, że
1. nie istnieją przeciwwskazania zdrowotne do korzystania przez osobę pod moją opieką w zajęciach Rozruszaj się w wakacje
2. ponoszę ryzyko i odpowiedzialność za uczestnictwo w zajęciach Rozruszaj się w wakacje osoby małoletniej pod moją opieką.
3. zrzekam się wszelkich roszczeń względem Organizatora, spowodowanych nieprawidłowością złożonych oświadczeń, o
których mowa w punktach od 1 i 2.
4. zapoznałem osobę małoletnią i przyjmuję do stosowania Regulamin akcji Rozruszaj się w wakacje.
5. Wyrażam zgodę na publikowanie i rozpowszechnianie mojego wizerunku / osoby będącej pod moją opieką przez
Organizatora.
6. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez OSiR Świebodzice Sp. z o. o. w podanym wyżej zakresie w
związku z uczestnictwem w akcji „Rozruszaj się w wakacje”.

…………………………………………………………………………………………………….
(miejscowość, data)
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Zgodnie z Rozporządzeniem 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
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informuję, że:
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

Administratorem danych osobowych jest OSiR Świebodzice Sp. z o.o. z siedzibą w Świebodzicach, ul. Mieszka Starego 6.
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych email: iod@osir.swiebodzice.pl, tel. 74 666 96 20.
Zgromadzone dane przetwarzane będą w celu zgłoszenia i uczestnictwa w akcji „Rozruszaj się w wakacje” na podstawie Pana/
Pani zgody w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Przetwarzanie danych obejmuje:
- przechowywanie przez administratora oświadczenia o zdolności udziału w zajęciach sportowych, oświadczenia
o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
- publikację informacji o przebiegu akcji sportowo-rekreacyjnej na stronie internetowej oraz portalu Facebook,
- publikację wizerunku na stronie internetowej OSiR, Urzędu Miasta Świebodzice, portalach społecznościowych OSiR
Świebodzice Sp. z o.o., Urzędu Miejskiego w Świebodzicach.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do przyjęcia zgłoszenia i uczestnictwa w zajęciach sportoworekreacyjnych, a ich niepodanie może skutkować odmową uczestnictwa w ww. zajęciach sportowych.
Dane zawarte w oświadczeniu przechowywane będą przez cały okres realizacji akcji, a po jej zakończeniu przez okres 1 roku,
natomiast dane zawierające wizerunek przetwarzane będą do czasu wycofania zgody.
Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo
do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym
z prawem przetwarzaniem danych.
Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
Dane nie będą przekazywane do państw trzecich.
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