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* Oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami Regulaminu 31. Biegu Niepodległości.
Oświadczam, iż zapoznałem się ze wszystkimi warunkami Regulaminu Imprezy.
* Zgoda na przetwarzanie danych osobowych do formularza zgłoszeniowego - uczestnictwo
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w deklaracji uczestnictwa w 31. Biegu Niepodległości, przez Administratora
Danych Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA
AktywnaWARSZAWA
Warszawa z siedzibą przy ul. Rozbrat 26; 00-429 Warszawa w celu uczestnictwa w 31. Biegu Niepodległości
(przygotowanie list z wynikami 31. Biegu Niepodległości, umieszczenie danych na listach osób do dekoracji medalowej).
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 swoich danych, prawo
ich poprawiania oraz możliwości wycofania zgody w dowolnym momencie.
Zgoda na wykorzystanie danych osobowych w celach promocyjnych
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych Uczestnika, zawartych w deklaracji uczestnictwa w 31. Biegu Niepodległości, przez Administratora
Danych Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA z siedzibą przy ul. Rozbrat 26; 00-429 Warszawa w celu promocji 31. Biegu Niepodległości na stronie
AKTYWNAWARSZAWA
AKTYWNAWARSZAWA
oraz na liście uczestników i liście z wynikami imprezy.
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 publikację wizerunku na stronie internetowej SCS AKTYWNA WARSZAWA i w mediach
wizji i innym mediom
AKTYWNAWARSZAWA
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o
ochronie
danych)
informuję,
że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych zawartych w deklaracji uczestnictwa w 31. Biegu Niepodległości 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 221627200 lub adres email: rozbrat@aktywnawarszawa.waw.pl
3) .Może się Pani/Pan skontaktować z naszym inspektorem danych osobowych Jaromirem Dylewskim pod adresem e-mail: iod@aktywnawarszawa.waw.pl
4)..Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust.1lit.a RODO w celu:
a) uczestnictwa w 31. Biegu Niepodległości (przygotowanie list z wynikami 31. Biegu Niepodległości; umieszczenie danych na listach osób do dekoracji medalowej);
b) promocji 31. Biegu Niepodległości na stronie internetowej SCS AKTYWNA WARSZAWA oraz w mediach społecznościowych - na profilu
/fanpejdżu SCS AKTYWNA WARSZAWA w serwisie Facebook (umieszczenie list startowych oraz list z wynikami Imprezy na stronie
..internetowej Administratora oraz w serwisie społecznościowym Facebook na profilu SCS AKTYWNA a WARSZAWA);
c) upublicznienia wizerunku z imieniem i nazwiskiem Uczestników 31. Biegu Niepodległości poprzez publikację wizerunku
na stronie
u
internetowej SCS AKTYWNA WARSZAWA i w mediach społecznościowych - na profilu/fanpejdżu SCS AKTYWNA WARSZAWA w serwisie
Facebook oraz bezpłatne przekazanie prasie, radiu, telewizji i innym mediom zdjęć z Imprezy, nagrań filmowych, wyników Imprezy oraz wywiadów.
a
5) Dane osobowe mogą zostać udostępnione Organom Państwowym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom współpracującym
ć
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