Bielsko-Biała,
dn. ...................................

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY do zajęć sportowych
Oświadczam, że:
a)
zapoznałam/em się z Regulaminem zawodów/zajęć sportowych
organizowanych przez
Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bielsku-Białej z siedzibą
przy ul. Marii
Konopnickiej 5, 43-300 Bielsko-Biała
b) posiadam pełną zdolność do czynności prawnych
c)
znam swój stan zdrowia i jestem zdolny do udziału w
zawodach/zajęciach sportowych
i swoim podpisem potwierdzam, że nie występują w przypadku mojej
osoby
przeciwwskazania zdrowotne do udziału w zawodach/zajęciach
sportowych
organizowanych przez Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji
d) w związku z uczestnictwem w zawodach/zajęciach sportowych
przyjmuję na siebie pełną
odpowiedzialność z tego tytułu, jednocześnie zrzekam się wszelkich
roszczeń do
Bielsko-Bialskiego ośrodka Sportu i Rekreacji w Bielsku-Białej oraz osób
trzecich.
e)
zostałam/em
poinformowana/y,
że
zajęcia/zawody
sportowe
organizowane przez BielskoBialski Ośrodek Sportu i Rekreacji będą utrwalane za pomocą zdjęć i
nagrań video
a także zamieszczane w celach informacyjno-promocyjnych na stronach
internetowych Bielsko-Bialskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz
profilach
społecznościowych prowadzonych przez Organizatora i wyrażam/nie
wyrażam* zgody na
przetwarzanie przez Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji moich
danych w postaci
wizerunku.
*niepotrzebne skreślić
OSOBY PEŁNOLETNIE

(proszę wypełniać drukowanymi literami)

NAUKA JAZDY NA ŁYŻWACH W PIĘCIU KROKACH

NAZWISKO I IMIĘ

DATA URODZENIA
NR TELEFONU

DANE OSOBY, KTÓRĄ
NALEŻY POWIADOMIĆ W
RAZIE WYPADKU
DANE KONTAKTOWE DO
OSOBY, KTÓRĄ NALEŻY
POWIADOMIĆ W RAZIE
WYPADKU
..............................................................................
DATA I CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA

Szanowni Państwo
Administratorem Państwa danych osobowych jest Bielsko-Bialski Ośrodek
Sportu i Rekreacji z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Marii Konopnickiej 5,
reprezentowany przez Dyrektora.
Administrator danych osobowych powołał Inspektora ochrony danych
nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym
można się skontaktować za pomocą adresu e-mail: iod@bbosir.bielsko.pl
Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu realizacji zajęć i
zawodów sportowych, w celu związanym z działalnością informacyjną i
promocyjną oraz w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia i obrony
przed roszczeniami skierowanymi przeciwko Administratorowi danych
osobowych.
Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych stanowią art. 6 ust. 1 lit.
a) tj. wyrażenie przez Państwa zgody na przetwarzanie danych
dotyczących wizerunku, art. 6 ust. 1 lit. b) tj. zapoznanie się i przyjęcie
warunków regulaminu imprezy oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. prawnie
uzasadniony interes Administratora danych osobowych.
W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na
podstawie zgody tj. art. 6 ust. 1 lit a) RODO, przysługuje Państwu prawo do
cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie będzie miało
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne
do tego, aby Państwa dziecko mogło wziąć udział w zajęciach/zawodach
sportowych.
Będziemy udostępniać podane przez Państwa dane osobowe uprawnionym
organom i podmiotom publicznym, ewentualnie współorganizatorom
zajęć/zawodów sportowych, Urzędowi Miasta Bielsko-Biała, obsługującej
nas kancelarii prawnej a także powierzać podmiotom, z którymi
podpisaliśmy stosowne umowy powierzenia np. firmom informatycznym
obsługującym nasze strony internetowe.
Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści przetwarzanych danych, do
ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania a także prawo do sprzeciwu
wobec przetwarzania i prawo do ich usunięcia.
Będziemy przechowywać podane przez Państwa dane przez okres trwania
zajęć/zawodów sportowych oraz okres ewentualnego dochodzenia
roszczeń, tj. łącznie nie dłużej niż 6 lat.

Nie będziemy przekazywać podanych przez Państwa danych do Państw
spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
Nie będziemy przetwarzać podanych przez Państwa danych w sposób
zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
Macie Państwo prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych
Osobowych (00 193 Warszawa, ul. Stawki 2), jeżeli uznacie Państwo , że
przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów prawa.
DATA I CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA LUB OPIEKUNA PRAWNEGO
……….
………………………………………….……………………..

