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UWAGI!!!  
  

* Zgody na przetwarzanie danych osobowych niezbędne dla uczestnictwa w II Sztafetowym Biegu Kobiet –  jeśli wyrażasz swoją zgodę , wpisz własnoręcznie znak „X” 

ZGODA 1* - Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach organizacji i przeprowadzenia II Sztafetowego Biegu Kobiet, w szczególności w celach związanych z wykonaniem umowy udziału  

w biegu (tj. przygotowaniem pakietu startowego, ubezpieczeniem, opracowaniem listy startowej oraz wyników, wydaniem nagród, itp.), publikowania ogólnodostępnych list startowych oraz wyników biegu (obejmuje 
także publikację imienia i nazwiska, daty urodzenia, klubu Uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje - w każdy sposób), wyłonienia zwycięzców i przyznania, wydania, odbioru oraz rozliczenia 

nagród, przesyłania informacji organizacyjnych (email / SMS) o biegu, obsługi zgłoszeń i korespondencji, które kierowane są do Organizatora oraz innych czynności związanych z promocją i przeprowadzeniem biegu. 

ZGODA 2* - Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo oraz udzielam Organizatorowi nieodpłatnej licencji na wykorzystanie go na wszystkich 
polach eksploatacji, w tym: utrwalania i rozpowszechniania w dowolnej formie oraz wprowadzanie do pamięci komputera, wykorzystania do promocji i organizacji imprez przez Organizatora, udostępniania Sponsorom 

oraz Partnerom biegu w celu ich promocji w kontekście udziału w biegu, zamieszczania i publikowania w wydawnictwach o biegu, na promocyjnych materiałach drukowanych Organizatora, w prasie, na stronach 
internetowych oraz w przekazach telewizyjnych i radiowych. 

ZGODA 3 – Wyrażam zgodę na  udostępnienie danych osobowych Sponsorom oraz Partnerom Organizatora dla celów handlowych, promocyjnych i marketingowych, w tym na otrzymywanie informacji handlowych 
drogą elektroniczną na podany w zgłoszeniu adres poczty elektronicznej lub drogą telefoniczną na podany w zgłoszeniu numer telefonu.  

Dane osobowe Uczestniczek II Sztafetowego Biegu Kobiet będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, tj. Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000) 

oraz Rozporządzeniem 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). Administratorem danych osobowych Uczestniczek jest przedsiębiorstwo Aktywuj Formę Indywidualna 

Praktyka Trenerska Paweł Pszczółkowski, z siedzibą przy ul. Murzynowskiego 2/7, 10-684 Olsztyn (NIP 7393623982, REGON 281630683). Więcej szczegółowych informacji związanych z przetwarzaniem  
i udostępnianiem danych osobowych zawartych jest w Regulaminie biegu, dostępny jest pod linkiem: https://superczas.pl/userfiles/events/206/regulamin_ii-sztafetowy-bieg-kobiet_pl.pdf?1551625449 oraz  w Biurze 

Zawodów.  

Oświadczam, że podpis na niniejszej karcie startowej złożyłam własnoręcznie. Powyższym podpisem WYRAŻAM powyższe zgody na przetwarzanie danych osobowych  oraz: 

1. Oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych. Jestem osobą pełnoletnią w świetle obowiązujących przepisów prawa polskiego. W przypadku niepełnoletności, 

oświadczam, że złożyłam „oświadczenie dla osoby niepełnoletniej”, które stanowi załącznik nr 1 do niniejszej karty. 

2. Oświadczam, że wszystkie moje dane osobowe, widniejące na niniejszej karcie, są zgodne z prawdą i zgodne z danymi zawartymi w dowodzie osobistym.  

3. Oświadczam, że zapoznałam się z regulaminem wydarzenia rekreacyjno-sportowego „II Sztafetowy Bieg Kobiet” oraz rozumiem i akceptuję wszystkie jego postanowienie. 

4. Oświadczam o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania biegów ulicznych. 

5. Oświadczam, że biorę udział w wydarzeniu rekreacyjno-sportowym II Sztafetowy Bieg Kobiet na własną odpowiedzialność (w przypadku zawodniczek niepełnoletnich na odpowiedzialność 

rodziców lub prawnych opiekunów). 

BEZ ŻADNYCH ZMIAN  

(jeśli tak wpisz obok w oknie X) 

NR STARTOWY: 
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