Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 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 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych zawartych w Deklaracji uczestnictwa w cyklu treningowym AKTYWNA WARSZAWA jest Stołeczne
Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA z siedzibą przy ul. Rozbrat 26; 00-429 Warszawa, reprezentowane przez Dyrektora.
2) Może się Pan/Pani z nami kontaktować poprzez numer telefonu 22 162 72 09 lub adres email: biuro@aktywnawarszawa.waw.pl
3) .Może się Pani/Pan skontaktować z naszym Inspektorem ochrony danych Jaromirem Dylewskim pod adresem e-mail: odo@aktywnawarszawa.waw.pl
4)..Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust.1lit.a RODO w celu:
a) uczestnictwa w cyklu treningowym AKTYWNA WARSZAWA;
b) promocji Warszawskiej Triady Biegowej „Zabiegaj o Pamięć” oraz cyklu treningowego AKTYWNA WARSZAWA na stronie internetowej SCSAW,
w newsletterze SCSAW oraz w mediach społecznościowych - na profilu SCSAW w serwisie Facebook i Instagram;
c) upublicznienia wizerunku z imieniem i nazwiskiem Uczestników cyklu treningowego AKTYWNA WARSZAWA poprzez publikację wizerunku
na stronie internetowej SCSAW, w newsletterze SCSAW i w mediach społecznościowych - na profilu SCSAW w serwisie Facebook i Instagram
oraz bezpłatne przekazanie prasie, radiu, telewizji i innym mediom materiałów promocyjnych z realizacji Treningów.
5) Dane osobowe mogą zostać udostępnione Organom Państwowym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom współpracującym
z Administratorem w zakresie obsługi administracyjnej, informatycznej lub innej niezbędnej do realizacji zadań nałożonych na Administratora
....na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 28 RODO.
6) W momencie upublicznienia wizerunku uczestnika Imprezy na profilu Administratora w serwisie Facebook i Instagram dane osobowe są przekazywane
do państw trzecich, tj. poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Wszelkie informacje dotyczące udostępnianych danych
osobowych w serwisie Facebook można znaleźć na stronach dotyczących regulaminu https://www.facebook.com/about/privacyshield
oraz https://www.facebook.com/policy.php w pozostałych przypadkach dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
7)..Dane osobowe będą przez nas przechowywane do momentu realizacji celu, w którym zostały zebrane lub odwołania zgody.
8)..Ma Pani/Pan prawo do:
.
a)..żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
.......b)..wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;
.......c)..przenoszenia danych osobowych;
.......d)..cofnięcia zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w dowolnym momencie;
.......e)..wniesienia skargi do organu nadzorczego.
9) Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
10).Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.....................

DEKLARACJA UCZESTNICTWA
* Oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami Regulaminu cyklu treningowego AKTYWNA WARSZAWA
Oświadczam, iż zapoznałem się ze wszystkimi warunkami Regulaminu cyklu treningowego AKTYWNA WARSZAWA.
………..…………………………………..
Data i czytelny podpis Uczestnika
* Oświadczenie o stanie zdrowia umożliwiającym uczestnictwo w treningach
Oświadczam, że stan mojego zdrowia umożliwia mi udział w Treningu i że nie są mi znane żadne powody o charakterze zdrowotnym wykluczające mnie z zajęć.
Ponadto oświadczam, że mam świadomość, iż udział w Treningu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i może powodować ryzyko wypadku, odniesienia urazów fizycznych,
a także z ryzykiem wystąpienia szkód o charakterze majątkowym, za które Organizator nie ponosi odpowiedzialności.

………..…………………………………..
Data i czytelny podpis Uczestnika
Zgoda na wykorzystanie danych osobowych w celach promocyjnych
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych Uczestnika, zawartych w niniejszej Deklaracji uczestnictwa w cyklu treningowym AKTYWNA WARSZAWA
przez Administratora Danych Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA z siedzibą przy ul. Rozbrat 26; 00-429 Warszawa w celu promocji cyklu treningowego
AKTYWNA WARSZAWA na stronie internetowej SCSAW, w newsletterze SCSAW oraz w mediach społecznościowych – na profilu SCSAW w serwisie Facebook i Instagram.
Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. Znam treść klauzuli informacyjnej, w tym celu i sposobu przetwarzania danych osobowych
oraz prawo dostępu do treści danych, prawo ich poprawiania oraz możliwości wycofania zgody w dowolnym momencie.
………..…………………………………..
Data i czytelny podpis Uczestnika
Zgoda na wykorzystanie wizerunku
Wyrażam zgodę na upublicznienie mojego wizerunku wraz z imieniem i nazwiskiem przez Administratora Danych Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA
z siedzibą przy ul. Rozbrat 26; 00-429 Warszawa poprzez publikacje wizerunku na stronie internetowej SCSAW, w newsletterze SCSAW
oraz w mediach społecznościowych – na profilu SCSAW w serwisie Facebook i Instagram, jak również na bezpłatne przekazanie prasie, radiu, telewizji
i innym mediom materiałów promocyjnych z moim udziałem.
………..…………………………………..
Data i czytelny podpis Uczestnika

* pola obowiązkowe

