KARTA ZGŁOSZENIA
Bieg Na Tak-Run of Spirit 2019
NAZWISKO IMIĘ

DYSTANS:
(zaznacz odpowiedni)

PŁEĆ

ROK URODZENIA

200m

NUMER
STARTOWY

KRAJ

Wypełnia
organizator

KLUB
MIEJSCOWOŚĆ

400m
800m
BBB 800m
BBB 1500m
FunRun

WOJEWÓDZTWO

Nordic Walking
Osoba z niepełnosprawnością TAK/NIE

Run of Spirit

Niniejszym oświadczam, że jestem zdolny do udziału w biegu i startuję na własną odpowiedzialność. Zapoznałem się z regulamine m i akceptuję go w całości. Podstawa prawna: Roz.
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.09.2002. Dz.U. nr 101 p. 1095. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w kuponie zgłoszeniowym ( Zgodnie z
rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) dalej RODO
Jednocześnie oświadczam, że związku z organizacją biegu „Bieg Na Tak – Run of Spirit” zostałam/em poinformowany, że Administratorem moich danych osobowych jest Stowarzyszeniem
Na Tak, ul. Płowiecka 15, 60-277 Poznań (dalej jako „Stowarzyszenie”). Z Inspektorem Ochrony Danych osobowych Stowarzyszenia można kontaktować się pisemnie na wskazany wyżej
adres lub mailowo pod adresem inspektor@natak.pl Moje dane osobowe przetwarzane dla wyzkazania zgodności z prawem zawarcia umowy w moim dzieckie m/podopiecznym (podstawą
prawną tego działania jest art. 6 ust. 1 lit.. f) RODO). Moje dane będą przetwarzane przez czas, obowiązywania przedmiotowej umowy a po jej zakończeniu przez czas wymagany
przepisami prawa dla rozliczenia projektów dofinasowanych w których brało udział moje dziecko/ mój podopieczny oraz czas wymagany przepisami prawa podatkowego. Dane osobowe
będą udostępniane podmiotom, które świadczą obsługę IT dla Stowarzyszenia, podmiotom, które świadczą obsługę księgową Stowarzyszenia. Mam prawo do dostępu do swoich danych
osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Mam również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia
danych. Mam też prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

PODPIS:

KARTA ZGŁOSZENIA
Bieg Na Tak – Run of Spirit 2019
DYSTANS:
(zaznacz odpowiedni)

NAZWISKO IMIĘ
ROK URODZENIA

KRAJ
KLUB
MIEJSCOWOŚĆ

PŁEĆ

200m

NUMER
STARTOWY

Wypełnia
organizator

400m
800m
BBB 800m
BBB 1500m
FunRun

WOJEWÓDZTWO

Nordic Walking
Osoba z niepełnosprawnością TAK/NIE

Run of Spirit

Niniejszym oświadczam, że jestem zdolny do udziału w biegu i startuję na własną odpowiedzialność. Zapoznałem się z regulamine m i akceptuję go w całości. Podstawa prawna: Roz.
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.09.2002. Dz.U. nr 101 p. 1095. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w kuponie zgłoszeniowym ( Zgodnie z
rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) dalej RODO
Jednocześnie oświadczam, że związku z organizacją biegu „Bieg Na Tak – Run of Spirit” zostałam/em poinformowany, że Administratorem moich danych osobowych jest Stowarzyszeniem
Na Tak, ul. Płowiecka 15, 60-277 Poznań (dalej jako „Stowarzyszenie”). Z Inspektorem Ochrony Danych osobowych Stowarzyszenia można kontaktować się pisemnie na wskazany wyżej
adres lub mailowo pod adresem inspektor@natak.pl Moje dane osobowe przetwarzane dla wyzkazania zgodności z prawem zawarcia umowy w moim dzieckiem/podopiecznym (podstawą
prawną tego działania jest art. 6 ust. 1 lit.. f) RODO). Moje dane będą przetwarzane przez czas, obowiązywania przedmiotowej umowy a po jej z akończeniu przez czas wymagany
przepisami prawa dla rozliczenia projektów dofinasowanych w których brało udział moje dziecko/ mój podopieczny oraz czas wymagany przepisami prawa podatkowego. Dane osobowe
będą udostępniane podmiotom, które świadczą obsługę IT dla Stowarzyszenia, podmiotom, które świadczą obsługę księgową Stowarz yszenia. Mam prawo do dostępu do swoich danych
osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Mam również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia
danych. Mam też prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

PODPIS:

