Załącznik nr 1 do Regulaminu 37. PKO Wrocław Maratonu
OŚWIADCZENIE
Działając we własnym imieniu, Ja niżej podpisana/-y:
(Imię i Nazwisko)

Numer startowy
spełniając
warunki
dotyczące
dokonywania
zgłoszeń
oraz
uczestnictwa
w
imprezie
sportowej
pn. „37. PKO Wrocław Maraton”, określone w Rozdziale IV i V Regulaminu tej imprezy, składam następujące oświadczenia:
Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem 37. PKO Wrocław Maratonu i w pełni akceptuje jego postanowienia oraz zobowiązuje
się do jego przestrzegania.
1. Oświadczam, że znajduję się w dobrym stanie zdrowia i z chwilą złożenia niniejszego oświadczenia, nie są mi znane jakiekolwiek
przeciwwskazania zdrowotne do mojego udziału w 37. PKO Wrocław Maratonie.
2. Oświadczam, że biorę udział w maratonie na własną odpowiedzialność mając pełną świadomość niebezpieczeństw
i ryzyka, wynikających z charakteru tej imprezy sportowej, które mogą polegać na utracie zdrowia lub życia.

Jednocześnie:
1. Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody* na przesyłanie na wskazany adres email informacji na temat kolejnych edycji Wrocław
Maratonu oraz innych imprez sportowych i rekreacyjnych organizowanych przez Młodzieżowe Centrum Sportu Wrocław. Mam
prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
2. Wyrażam zgodę na nieodwołalne i nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku, poprzez jego sporządzenie, utrwalanie
i rozpowszechnianie przez Organizatora 37. PKO Wrocław Maratonu tj. Młodzieżowe Centrum Sportu Wrocław
z siedzibą przy al. Ignacego Jana Paderewskiego 35 we Wrocławiu (kod pocztowy 51-612), w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4
lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny oraz udzielam
nieodpłatnej licencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku na następujących polach eksploatacji:
a. utrwalanie i zwielokrotnianie jakąkolwiek znaną techniką oraz rozpowszechnianie w dowolnej formie,
b. wprowadzanie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej,
c. zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku,
d. publiczne wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie w taki
sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
e. zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych, plakatach, ulotkach, broszurach, prezentacjach, bilbordach,
f. emisja w przekazach telewizyjnych i radiowych,
g. udostępnianie sponsorom oraz oficjalnym partnerom lub współorganizatorom egzemplarza lub kopii, na której utrwalono
wizerunek, w celu wykorzystania do promocji sponsora, oficjalnego partnera lub współorganizatora
w kontekście jego udziału w organizacji 37. PKO Wrocław Maratonu,
w celach promocyjnych i statystycznych związanych z rozpowszechnianiem przy wykorzystaniu środków masowego przekazu,
informacji o 37. PKO Wrocław Maratoni oraz o przyszłych edycjach Wrocław Maratonu oraz Nocnego Wrocław Półmaratonu.

(Miejscowość)

(DD/MM/RRRR)

dnia
* niewłaściwe skreśl

(Podpis
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KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 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 zgłoszeniowym do 37. PKO
Wrocław Maratonu 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 iod@mcs.wroc.pl lub
sekretariat@mcs.wroc.pl
3. Podane przez Pana/nią dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy związanej z uczestnictwem w 37. PKO
WROCŁAW MARATONIE oraz mogą być przetwarzane w związku z wyrażoną zgodą na przesyłanie na wskazany adres email
informacji na temat kolejnych edycji Wrocław Maratonu oraz innych imprez sportowych i rekreacyjnych organizowanych przez
Młodzieżowe Centrum Sportu Wrocław – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO (dane będą przetwarzane aby zawrzeć
umowę i wypełnić jej warunki, wykonywać rozliczenia finansowe, przeprowadzić działania promocyjne 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
5. Pana/i dane osobowe będą przetwarzane przez 5 lat, tj. 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 wycofania swojej zgody, dostępu do swoich danych, sprostowania ich, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia
danych oraz ich usunięcia, przenoszenia danych w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa (jedynie co do danych,
do których została wyrażona zgoda na ich przetwarzanie).
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. iod@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 37. PKO WROCŁAW MARATONIE.
10. 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)
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