Załącznik nr 2 do Regulaminu 36. PKO Wrocław Maratonu
UPOWAŻNIENIE
do odbioru pakietu startowego1 36. PKO Wrocław Maratonu
Niniejszym udzielam upoważnienia Pani(-u)*
(Imię i Nazwisko)

do odbioru mojego pakietu startowego:
Numer startowy:
(Miejscowość)

(DD/MM/RRRR)

dnia
(Podpis osoby udzielającej upoważnienia, zgodny ze wzorem widniejącym na dokumencie
tożsamości)

* - niepotrzebne skreślić
Integralną części niniejszego upoważnienia jest:

Podpisany przez osobę udzielającą upoważnienia oryginał formularza oświadczeń, stanowiący załącznik nr 1 do
Regulaminu 36. PKO Wrocław Maratonu.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w związku z realizacją celu niniejszego
upoważnienia.
……………………………………………………
(podpis osoby upoważnionej)

……………………...............................
(podpis osoby upoważniającej)

Pod pojęciem pakietu startowego w rozumieniu niniejszego upoważnienia należy rozumieć: koszulkę, posiłki oraz pakiet upominków i
gadżetów od Organizatora i sponsorów.
1
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KLAUZULA INFORMACYJNA
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
(zwanego dalej RODO):
1.

Administratorem Danych Osobowych (ADO) Pana/i danych osobowych zawartych w formularzu ofertowym jest Młodzieżowe Centrum Sportu
Wrocław z siedzibą przy al. Ignacego Jana Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław.
2. ADO wyznaczył inspektora danych osobowych, z którym można korespondować pisemnie z zaznaczenie adresata jako Inspektora Ochrony
Danych Osobowych na wskazany w pkt 1 powyżej adres bądź na adres e-mail iodo@mcs.wroc.pl lub sekretariat@mcs.wroc.pl.
3. Pana/i dane osobowe zawarte w formularzu zgłoszeniowym będą przetwarzane w celach określonych w formularzu na podstawie zawartej zgody
obejmującej uczestnictwo w 36. PKO WROCŁAW MARATONIE – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a RODO (Pana/i dane będą więc
przetwarzane aby zawrzeć umowę i wypełnić jej warunki, wykonywać rozliczenia finansowe, przeprowadzić działania marketingowe w tym
konkursy w okresie niezbędnym do wypełnienia ww. obowiązków.
4. ADO może przekazywać Pani/Pana dane w szczególności następującym odbiorcom:
1) podmiotom przetwarzającym, którym ADO zleci czynności przetwarzania danych,
2) innym odbiorcom danych np. ubezpieczycielom, serwisom płatności elektronicznych, bankom, podmiotom świadczącym usługi internetowe,
3) organizacjom sportowym w celu potwierdzenia spełnienia kryteriów udziału w Koronie Maratonów Polskich.
5. Pana/i dane osobowe będą przetwarzane przez 5 lat ADO, tj. w czasie niezbędnym do realizacji przez ADO obowiązków i uprawnień
wynikających z przepisów prawa związanych z wykonaniem obowiązków organizacyjnych Organizatora przedmiotowej imprezy.
6. Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych, sprostowania ich, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych oraz ich usunięcia jak
i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa.
7. W celach realizacji uprawnień określonych w pkt 6 powyżej wnioski należy składać do ADO za pośrednictwem powołanego Inspektora Ochrony
Danych Osobowych na adres e-mail. iodo@mcs.wroc.pl
8. Ma Pan/i prawo do wniesienia skargi do Organu nadzorczego (w rozumieniu RODO) dotyczącą przetwarzanie Pana/i danych osobowych
tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Podanie przez Pana/ią danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Ich podanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie będzie skutkowało
brakiem możliwości uczestnictwa w 36. PKO WROCŁAW MARATONIE.
10. Pani/a dane nie będą podlegać profilowaniu.
11. Dodatkowe informacje związane z uprawnieniami oraz obowiązkami Pana/i oraz ADO może Pan/i uzyskać na stronie BIP Organizatora
www.mcs.wroc.pl w zakładce RODO.
ZAPOZNAŁEM/AM SIĘ Z TREŚCIĄ KLAUZULI
……………………………………………………
(podpis osoby upoważnionej)

ZAPOZNAŁEM/AM SIĘ Z TREŚCIĄ KLAUZULI
……………………………………………………
(podpis osoby upoważniającej)
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