Imię i nazwisko : __________________________________________________
Adres : __________________________________________________________
Data i miejsce urodzenia : ___________________________________________
Szkoła (w przypadku uczniów) : ______________________________________
Zgoda na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych przez
Dom Kultury "Stokrotka" w ramach uczestnictwa w XXVIII Biegu Kwiatowym o puchar Stokrotki w dniu 7 września 2019r.
1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych, a
od dnia 25 maja 2018r. zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych jest
Dom Kultury „Stokrotka” z siedzibą 60-175 Poznań, ul. Cyniowa 11, NIP: 779-10-63-531
(zwany dalej „Administratorem”).
2. Przekazanie danych osobowych przez zawodnika Organizatorowi jest dobrowolne, jednakże
stanowi warunek konieczny uczestnictwa w biegu. Przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, a od
dnia 25 maja 2018r. zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.
3. Warunkiem uczestnictwa w biegu jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych
zawodnika, w tym do ich udostępnienia dla Domu Kultury „Stokrotka” z siedzibą 60-175
Poznań, ul. Cyniowa 11, NIP: 779-10-63-531, w celu zamieszczania wyników z biegu oraz
na nieodpłatną publikację i umieszczanie wizerunku utrwalonego w materiale zdjęciowym w
materiałach promocyjno - reklamowych wydawanych przez Dom Kultury „Stokrotka” z siedzibą 60-175 Poznań, ul. Cyniowa 11, NIP: 779-10-63-531. Ponadto, warunkiem uczestnictwa jest wyrażenie zgody na gromadzenie danych zawodnika do potrzeb administracyjnych i
analitycznych oraz na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku zawodnika utrwalonego w formie fotografii.
4. Administrator może przekazać lub udostępnić dane osobowe wyłącznie tym podmiotom lub
osobom które realizują na zlecenie Organizatora czynności związane z organizacją i przebiegiem biegu, wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji biegu.
5. Administrator dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Zawodników
zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych, a od dnia 25 maja 2018r. zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.

/...................................../
Miejsce i data

/................................................../
Podpis uczestnika, rodzica / opiekuna dziecka
którego dane osobowe są udostępniane

