
KARTA ZGŁOSZENIA / ENTRY CARD 

Należy wypełnić czytelnie drukowanymi literami / Fill in with capital letters

DANE OSOBOWE / PERSONAL DATA:

Imię (First name): Nazwisko (Last name):

Płeć (Sex): . Data urodzenia (Birth Date): 

Narodowość (Nationality):

DANE ADRESOWE / ADRESS DATA:
Ulica z numerem (Street with number):

Miasto (City): Kod Pocztowy (ZIP):

Województwo:

KLUB / CLUB:

KLASYFIKACJA GENERALNA / GENERAL CLASSIFICATION:
.W.1

❑ 15 km ❑  5  K M

OPIS / DESCRIPTION:
Krótka (250 znaków) informacja o Tobie i Twoich osiągnięciach, które zgadzasz się opublikować w 
Internecie i na liście startowej, a także do wykorzystania przez komentatora.
Short info about you (250 letters), for commentator use.

1. Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z regulaminem 39. Ogólnopolskiego Biegu Powsinogi 2018 i zobowiązuję się go przestrzegać.
2. Oświadczam, że stan zdrowia pozwala mi na uczestnictwo w  39. Ogólnopolskiego Biegu Powsinogi 2018.
3. Oświadczam, że posiadam niezbędną wiedzę i umiejętności do poruszania się po drogach.
4. Oświadczam, że wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku przez Ognisko TKKF “Leskowiec” z siedzibą w Wadowicach, os. Kopernika

10,  34-100 Wadowice,  do  promowania  działań  związanych  z  realizacją  celów  konkursu  poprzez  upowszechnianie  zdjęć  oraz  materiałów
flmowych ( ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskicm I prawach pokrewnych Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.), autorskim I
prawach pokrewnych Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.)

5. Oświadczam,  że  wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  moich  danych  osobowych  przez  organizatora  
w związku z organizacją  39. Ogólnopolskiego Biegu POwsinogi 2018. Dostęp do tych danych będzie miał wyłącznie Administrator, którym jest
Ognisko  Towarzystwa Krzewienia  Kultury  Fizycznej  „Leskowiec”   z  siedzibą  w Wadowicach,  os.  Kopernika  10,  34-100  Wadowice.  Posiada
 Pani/Pan prawo dostępu do karty zgłoszenia, w której są podane dane osobowe. Podanie danych jest warunkiem niezbędnym , by uwzględnić
Panią/Pana do startu w  39. Ogólnopolskiego Biegu Powsinogi 2018. Dane będą przechowywane przez okres 2 miesięcy zgodnie z ustawą  
z  dnia  29.08.1997  r.  o  ochronie  danych  osobowych  (Rozporządzenie  Parlamentu  Europejskiego  
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) plus ustawa z 10 maja 2018 r. o Ochronie Danych Osobowych).

………………………………………………

DATA I PODPIS / DATE & SIGNATURE

KARTA ZGŁOSZENIA

https://maps.google.com/?q=Wadowicach,+Os.+Kopernika+10,+34-100+Wadowice&entry=gmail&source=g

