
 

 

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

(miasto) (data) 

 

Upoważnienie do odbioru Pakietu Startowego – XI Bieg im. ks. Konstantego Damrota 

Ja niżej podpisany/a ............................................. legitymujący/a się dowodem tożsamości 

seria.......... numer.................... upoważniam Pana/Panią ....................................................... 

legitymującego/ą się dowodem tożsamości seria.......... numer.................... do odbioru Pakietu 

startowego XI Biegu im. ks. Konstantego Damrota. 

 

Ponadto oświadczam, że: 

• jestem osobą zdolną do udziału w zawodach i startuje w XI Biegu Damrota na własne ryzyko 

i odpowiedzialność, 
• posiadam pełną świadomość, iż udział w XI Biegu Damrota wiąże się z wysiłkiem fizycznym 

i pociąga za sobą naturalne ryzyko zagrożenia wypadkami oraz możliwość odniesienia obrażeń 

ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), 
• znajduję się w dobrym stanie zdrowia i nie są mi znane jakiekolwiek przeciwwskazania 

zdrowotne do mojego udziału w XI Biegu Damrota, 

• nie jestem chory/a na COVID – 19, 

• nie jestem objęty/ta kwarantanną w związku z COVID – 19, 

• nie miałem/am kontaktu z osobą chorą lub objętą kwarantanną w związku z COVID – 19 

w ostatnich 14 dniach, 

• wszelkie podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą. 
 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z regulaminem biegu, w pełni go akceptuję i zobowiązuje się do 

jego przestrzegania. 

 

Podpis.............................. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych tj. imię nazwisko, miejscowość 
zamieszkania, nr telefonu, e-mail, kategorii wiekowej, roku urodzenia, płci, nazwy teamu/klubu, 
uzyskanego wyniku podczas zawodów, wizerunku przez Dyrektora Ośrodka Kultury w Pilchowicach 

jako administratora, na potrzeby organizacji, przeprowadzenia (rejestracji uczestników, prezentacji 
list startowych i wyników zawodów), promocji zawodów sportowych (wykonywania 

i  upowszechniania przez organizatorów zdjęć, materiałów filmowych z moim wizerunkiem 

w mediach w związku z organizacją zawodów sportowych) XI Biegu im. Księdza Konstantego 
Damrota. 

Administrator informuje, iż niniejsza zgoda może być wycofana w każdym czasie poprzez przesłanie 

oświadczenia o wycofaniu zgody na adres gok@pilchowice.pl. Wycofanie zgody nie wpływa jednak na 
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem. 

 

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

data i podpis 
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KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2  Rozporządzenia 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 95/94/WE 
(ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych informujemy, iż: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Ośrodka Kultury w Pilchowicach z 
siedzibą w Wilczy, ul. Miarki 123; 

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Pan Leszek Proszowski pracownik firmy NOWATOR 

s.c. e-mail nowator@nowator.edu.pl z którym można się skontaktować we wszelkich sprawach 
dotyczących przetwarzania danych; 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji, przeprowadzenia (rejestracji 

uczestników, prezentacji list startowych i wyników zawodów), promocji zawodów sportowych 
(wykonywania i  upowszechniania przez organizatorów zdjęć, materiałów filmowych 
z  wizerunkiem w mediach w związku z organizacją zawodów sportowych) XI Bieg im. Księdza 
Konstantego Damrota na podstawie wyrażonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych 
osobowych na podstawie przepisów prawa oraz firma TIMEKEEPER przyjmująca zgłoszenia oraz 
dokonującą pomiaru czasu, media w związku promocją biegu. 

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w okresie niezbędnym do przeprowadzenia 
zawodów sportowych, oraz przez okres wynikający z rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w 
sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie 
organizacji i działania archiwów zakładowych, lub do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody 
na przetwarzanie danych; 

6) posiada Pani/Pan/Dziecka prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, 
prawo do ich sprostowania, prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich usunięcia, 
prawo do ich przenoszenia, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo 

do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza 

przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych wskazanego na wstępie; 

8) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, a ich podanie traktowane jest 

jak zgoda na ich przetwarzanie. Wyrażenie zgody pozwoli na organizację, przeprowadzenie 
(rejestrację uczestników, prezentację list startowych i wyników zawodów), promocję zawodów 
sportowych (wykonywania i  upowszechniania przez organizatorów zdjęć, materiałów 
filmowych);  

9) Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji 
międzynarodowej; 

10) Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (profilowaniu). 
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data i podpis  
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