Projekt „ V Bieg Krasnala 2021” został dofinansowany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA
na V Bieg Krasnala w dniu 14.08.2021 r.
1. Imię i nazwisko dziecka:…………………………………………………………………..
zam…………………………………………………………….…………………………..
Rok urodzenia dziecka* ………………………………..
Zaznacz rozmiar koszulki dla dziecka:
110

122

134
2. Pesel dziecka /do celów ubezpieczenia NW/:…………………………………………………….
Oświadczenia rodzica:
Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka w imprezie sportowej pod nazwą V BIEG
KRASNALA 2021 w dniu 14.08.2021 r. w Bodzanowie.

…….………..……………………………………………………………………………….
(data i czytelny podpis rodzica)
Klauzula informacyjna. Rodo
1.Uczestnicy wyrażają, zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w formularzu
zgłoszeniowym stanowiącym załącznik do Regulaminu poprzez stosowne oświadczenie w formularzu
zgłoszeniowym.
2.Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Sokół w Bodzanowie adres:
Chodkowo ul. Bankowa 7 09-470 Bodzanów, email: sokol.bodzanow@wp.pl,
3.Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane zgodnie art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleni
a dyrektywy 95/46/WE(ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej zwane RODO:
1) w celu przeprowadzenia V Biegu Krasnala 2021 oraz udostępnienia informacji o zwycięzcach;
2) zostaną udostępnione Stowarzyszeniu oraz opublikowane na stronach: www.sokol-bodzanow.pl
3) będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z umowy z Samorządem Województwa Mazowieckiego;
4) nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia decyzji w sprawie indywidualnej.
5) podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do umożliwienia Organizatorowi
przeprowadzenia „ V Biegu Krasnala 2021”. Niepodanie danych uniemożliwi przyjęcie zgłoszenia i tym samym
dalszy udział w biegu.
4. Uczestnikom przysługuje prawo:
1) dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego,
którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
2) usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych;
3) cofnięcia zgody, które nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
zgody przed jej wycofaniem.
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Wykorzystanie wizerunku
1.Uczestnicy wyrażają zgodę na nieodpłatne wykorzystanie i rozpowszechnianie swojego wizerunku,
utrwalonego jakąkolwiek techniką na wszelkich nośnikach (w tym w postaci fotografii i dokumentacji filmowej)
w sprawach związanych z uczestnictwem w „ V Biegu Krasnala 2021”, poprzez stosowne oświadczenie
w formularzu zgłoszeniowym stanowiącym załącznik do Regulaminu.
2.Zgoda, o której mowa w ust. 1. jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialne.
3.Dla potrzeb promocji V Biegu Krasnala 2021 wizerunek uczestnika może być użyty do różnego rodzaju form
elektronicznego przetwarzania, kadrowania i kompozycji, a także zestawiony z wizerunkami innych osób, może
być uzupełniony towarzyszącym komentarzem, natomiast nagrania filmowe z jego udziałem mogą być cięte,
montowane, modyfikowane, dodawane do innych materiałów powstających na potrzeby konkursu oraz w celach
informacyjnych.
4.Zgoda, o której mowa w ust. 1. obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności rozpowszechnianie
w Internecie tj. na stronie internetowej Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Sokół w Bodzanowie, oraz na
portalach Facebook, YouTube stowarzyszenia oraz Gminy Bodzanów).
5. Zgoda, o której mowa w ust. 1. obejmuje zamieszczenie w materiałach promocyjnych i informacyjnych
Gminy Bodzanów.

.........................................................................
(data i czytelny podpis rodzica)

* w V Biegu Krasnala 2021 mogą brać udział dzieci urodzone w roku 2015, 2016,
2017, 2018 tj. dzieci 3-6 lat.

