KARTA STARTOWA SZTAFETY

*wypełnia organizator

Nr startowy
Nazwa Drużyny

IMIĘ NAZWISKO

Zawodnik_1

ROK UR.

Zawodnik_2

ROK UR.

Zawodnik_3

ROK UR.

Zawodnik_4

ROK UR.

MIASTO

Telefon kapitana sztafety

Oświadczam, że:
• zapoznałem/am się z regulaminem imprezy oraz, że jestem zdolny/a do udziału w zawodach i startuję na własną odpowiedzialność.
• Dane osobowe, udostępnione przeze mnie będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa stosowanym bezpośrednio od dnia 25
maja 2018 roku rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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) (Dz. U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04) RODO
• Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Firmę: Anna Orian STARTER ul. Żyrowska 32, 47-330 Zdzieszowice, NIP:749134-46-97 w celu rejestracji do zawodów, prawidłowego przeprowadzenia zawodów jak również w celach archiwalnych, informacyjnych,
dowodowych oraz marketingu i promocji własnych produktów i usług. Moje dane przetwarzane będą od momentu zgłoszenia do zawodów do
momentu wycofania przeze mnie zgody lub przez okres niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Mam prawo dostępu do danych,
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego i prawo do przeniesienia
danych.
• Wyrażam zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z moją osobą, a także wyniki z moimi danymi osobowymi mogły być wykorzystane
przez prasę, radio i telewizję a także w celach marketingowych Organizatora.
• Uczestniczę w zawodach świadom(a) czyhających zagrożeń i na własne ryzyko. Jestem świadom(a) iż udział mój w starcie może narazić mnie na
utratę zdrowia lub życia.
• Zabezpieczę się wszelkimi możliwymi sposobami od ryzyka utraty zdrowia lub życia związanego z moim uczestnictwem w „XVI MARATONIE
ODRZAŃSKIM”
• Zwalniam z wszelkiej odpowiedzialności organizatora imprezy, a także kierownictwo, administratorów, osoby odpowiedzialne wg kompetencji,
urzędników, wolontariuszy świadczeniodawców na wypadek strat, zranień, utraty zdrowia lub życia, lub szkód związanych z moim uczestnictwem w
zawodach. Zgadzam się, aby wszystkie spory i kontrowersje związane z w/w zawodami rozstrzygał Komitet Organizacyjny, którego postanowienia są
definitywne i obowiązujące.
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