Oświadczam,

że zgadzam się z warunkami uczestnictwa w Akcji

społecznej Maszerujemy z kijkami 50+ (dalej zwanej Akcją), określonymi w
Regulaminie i zgłaszam chęć udziału. Swoim podpisem oświadczam, że
zapoznałem/am się ze wszystkimi warunkami zawartymi w Regulaminie Akcji,
akceptuję jego postanowienia oraz oświadczam, że podpisuję formularz
zgłoszeniowy zgodnie z prawdą.
Oświadczam, że dane zawarte w formularzu zgłoszeniowym (imię i nazwisko, numer
telefonu) nie zawierają błędu. Przyjmuję do wiadomości, że należy przestrzegać
zarządzeń organizatora oraz warunków Regulaminu Akcji.
Organizator Akcji i współorganizator, nie ponoszą odpowiedzialności za straty
osobowe, kontuzje lub szkody rzeczowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po Akcji.
Uczestnik/czka oświadcza, że uczestniczy na własną odpowiedzialność.
Uczestnik/czka ponosi osobistą odpowiedzialność za wszystkie działania lub
zaniechania skutkujące naruszeniem dóbr lub praw innych osób. Przez akceptację
niniejszej deklaracji uczestnik/czka zrzeka się prawa dochodzenia prawnego lub
zwrotnego od organizatorów w razie wypadku lub szkody związanej z udziałem w
Akcji.
Uczestnik/czka Akcji oświadcza, że jego/jej stan zdrowia pozwala na udział w tego
rodzaju imprezie, nie są mu znane żadne powody o charakterze zdrowotnym
wykluczające go z udziału w Akcji, co potwierdza zaświadczeniem lekarskim bądź
własnoręcznym podpisem oraz że startuje dobrowolnie i wyłącznie na własną
odpowiedzialność, przyjmuje do wiadomości, że udział w Akcji wiąże się z wysiłkiem
fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko wypadku, odniesienia obrażeń ciała i
urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym.
Ponadto, z udziałem w Akcji mogą wiązać się inne, niemożliwe w tej chwili do
przewidzenia, czynniki ryzyka.
Podpisanie oświadczenia o znajomości regulaminu oznacza, że uczestnik/czka
rozważył/a i ocenił/a zakres i charakter ryzyka wiążącego się z udziałem w Akcji.
Organizator nie zapewnia ubezpieczenia NNW uczestnikom Akcji.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych (imię, nazwisko, rok
urodzenia, płeć, adres e-mail, nr telefonu) dla potrzeb niezbędnych do
przeprowadzenia, udokumentowania, zrelacjonowania i promocji imprezy przez
organizatora i współorganizatora w jakikolwiek sposób zgodny z art. 13 ust. 1−2
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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(Dz. Urz. UE L 119,
s. 1) i innych aktów wykonawczych. Administratorem Pani/Pana danych osobowych
jest Dariusz Przytuła Radny Rady Miejskiej, adres e-mail: kontakt@dariuszprzytula.pl
, tel. 695-616-963

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do 01.01.2020 r. Posiada Pani/Pan
prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania,
usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania/prawo do cofnięcia
zgody, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana -narusza
przepisy unijnego rozporządzenia RODO.
Informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane żadnym
odbiorcom danych. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób
zautomatyzowany i nie będą profilowane. Podanie danych osobowych oraz
wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz niezbędne do
udziału w Akcji.
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