Oświadczenie Górnika
X Bieg Uliczny „Jastrzębska Dziesiątka” 17.09.2022
Dane Uczestnika:
Imię i nazwisko: ......................................................................................................................................
Data urodzenia: ........................................... Telefon kontaktowy: .....................................................
Oświadczam, że jestem:
•

czynnym górnikiem

/

* emerytowanym górnikiem

(niepotrzebne skreślić)

Oświadczam, że dane osobowe podane w zgłoszeniu są aktualne i zgodne z prawdą.
Realizując obowiązek informacyjny wynikający z przepisów o ochronie danych osobowych informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych pobranych w celu udzielenia niniejszej zgody na pobranie pakietu startowego jest Miejski
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jastrzębiu-Zdroju z siedzibą w: 44-335 Jastrzębie-Zdrój, ul. Harcerska 14 b
Kontakt tel.: 324719450, adres e-mail: organizacja@mosir.jastrzebie.pl
2.Kontakt do Inspektora ochrony danych drogą mailową na adres: iodpusz@wp.pl
3.Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy na podstawie udzielonej zgody- w związku art.6 ust.1 lit. a) Rozporządzenia ogólnego
o ochronie danych (RODO) .
4. Celem zbierania danych jest zakwalifikowanie Pani/Pana do kategorii biegu „Górnik”.
5. 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. Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych z siedzibą w Warszawie (00-193), ul. Stawki 2.
6. Informujemy, że wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
Pani/Pana zgody przed jej cofnięciem.
7. Podanie danych osobowych jest w pełni dobrowolne, jednakże przetwarzanie imienia i nazwiska oraz numeru dowodu
osobistego osoby odbierającej pakiet startowy jest warunkiem koniecznym w celu jej jednoznacznej identyfikacji.
8. Dane udostępnione przez Panią mogą zostać udostępnione podmiotom trzecim wyłącznie na podstawie przepisów prawa.
9. Dane udostępnione przez Panią nie będą podlegały profilowaniu.
10. Administrator danych
międzynarodowej.

nie

ma

zamiaru

przekazywać

danych

osobowych

do

państwa

trzeciego

lub

organizacji

11. Dane osobowe będą przechowywane 30 dni , a potem zostaną zniszczone.

Oświadczam, że akceptuję Regulamin Biegu oraz wyrażam w pełni dobrowolną zgodę na
przetwarzanie moich danych osobowych w celu określonym w pkt. 4 klauzuli informacyjnej.

……………..………………………………………………
(data i czytelny podpis uczestnika)

