Załącznik nr 2 do Regulaminu 37. PKO Wrocław Maratonu
UPOWAŻNIENIE
do odbioru pakietu startowego1 37. PKO Wrocław Maratonu
Niniejszym udzielam upoważnienia Pani(-u)*
(Imię i Nazwisko)

do odbioru mojego pakietu startowego:
Numer startowy:
Dane uczestnika 37. PKO Wrocław Maratonu:
(DD/MM/RRRR)

Data urodzenia:

Imię i Nazwisko:
(Ulica, numer domu, numer lokalu)

Adres zamieszkania:

Kod pocztowy:
Miejscowość:

(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 stanowiącego załącznik nr 1
do Regulaminu 37. PKO Wrocław Maratonu.

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 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 powyższym formularzu 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 oparciu o udzielone upoważnienie (art. 95 kodeksu cywilnego)
do odebrania pakietu startowego w imieniu uczestnika 37. PKO Wrocław Maratonu.
4. ADO może przekazywać Pani/Pana dane naszym dostawcom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych
osobowych, np. dostawcom usług IT. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi
poleceniami.
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 dostępu do swoich danych, sprostowania ich, ograniczenia przetwarzania.
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 wydania pakietu startowego w imieniu uczestnika 37. PKO Wrocław
Maratonu.
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)

Strona 2 z 2

