
X Bieg Papieski
KARTA ZGŁOSZENIOWA UCZESTNIKA

Nazwisko Imię

Data urodzenia

Adres zamieszkania

               miejscowość...................................... dnia …............. 20 …. r

   …………………………………...
    podpis uczestnika/opiekuna

Oświadczam, że biorę udział  w biegu  na własną odpowiedzialność oraz nie mam
żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w w/w biegu.

                                           

     …………………………………...
    podpis uczestnika

Wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  moich  danych  osobowych  oraz  każdorazowe
upublicznienie mojego wizerunku zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia
Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE)  2016/679  z  dnia  27  kwietnia  2016  r
(RODO)

     …………………………………...
    podpis uczestnika

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA WYKORZYSTANIA

DANYCH I WIZERUNKU ORAZ ICH PRZETWARZANIA W

 ZWIĄZKU Z X BIEGIEM PAPIESKIM 

Administratorem danych osobowych Pani/Pana  oraz  Pani/Pana  dziecka jest
Parafia Rzymsko-katolicka pw. Św. Franciszka z Asyżu z siedzibą 42-660
Kalety, ul. Tarnogórska 125; e-mail: parafiamiotek@wp.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO), informuję że:

1) Dane osobowe Pani/Pana oraz Pani/Pana  dziecka przetwarzane będą na
podstawie. Art. 6 ust 1 pkt b RODO, w celu udziału w „X Biegu Papieskim”.

2) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne w związku z
udziałem  w  „X  Biegu  Papieskim”.  Jest  Pan/Pani  zobowiązany/a  do  ich
podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność
udziału w projekcie

3)  Pani/Pana  dane  osobowe  nie  będą  przekazywane  do  odbiorców
znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym
(Kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Lichtenstein i Norwegia).

4)  Pani/Pana  dane  osobowe  będą  przechowywane  przez  okres  trwania  
„X Biegu Papieskiego”, a także po ich zakończeniu do momentu wygaśnięcia
roszczeń,  jak  również  wykonania  obowiązków wynikających  z  przepisów
prawa.

5) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia
danych,  prawo  wniesienia  sprzeciwu,  w  tym  celu  zawiadomi  Pani/Pan
Administratora w formie pisemnej.

6) Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: sekretariat@m-ok.pl.

7) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych  gdy  uzna  Pani/Pan,  iż  przetwarzanie  danych  osobowych
dotyczących  Pani/Pana  narusza  przepisy  Rozporządzenia  Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO).

mailto:sekretariat@m-ok.pl

