
……………………………………………...  .………..…………………………………. 
         imię i nazwisko osoby udzielającej upoważnienia     miejscowość, data 

 
 

UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU PAKIETU STARTOWEGO  
DLA ZAWODNIKA PKO BIEGU RODZINNEGO 

 
 

Ja, niżej podpisany, legitymujący się dowodem osobistym seria …………………...…………….. 

nr ………………………… wydanym przez …………………….……………………………………, 

dnia……………………………..,  

upoważniam  

Panią/Pana…………………………………………………………. legitymującą/ego się dowodem 

osobistym seria …………….………………. numer ……………….…………………… wydanym 

przez…………………………………………………..……, do odbioru mojego pakietu startowego 

w związku z moim udziałem w PKO Biegu Rodzinnym. 

Upoważnienie to ma charakter jednorazowy. 

 
 

…………………………………………………………… 
czytelny podpis osoby udzielającej upoważnienia 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenie 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 osobowym 

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 na podstawie przepisów prawa tj. ustawy z dnia  

23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2019.1145) w związku z umocowaniem przez Pana/nią osoby  

do działania w Pana/i imieniu osoby tj. do odebrania pakietu startowego dla zawodnika biorącego udział  

w PKO Biegu Rodzinnym – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

4. ADO może przekazywać Pani/Pana dane w szczególności podmiotom przetwarzającym, którym ADO zleci 

czynności przetwarzania danych. 

5. Pana/i  dane osobowe będą przetwarzane przez 3 miesiące, tj. w czasie niezbędnym do realizacji przez ADO 

obowiązków i uprawnień wynikających z przepisów prawa związanych z wykonaniem obowiązków 

organizacyjnych Organizatora przedmiotowe. 

6. Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych, żądania i uzupełnienia niekompletnych danych sprostowania, 

ograniczenia przetwarzania danych. 

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 dobrowolne, lecz ich niepodanie będzie skutkowało brakiem 

możliwości odebrania pakietu startowego dla zawodnika biorącego udział w PKO Biegu Rodzinnym. 

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.  
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