6 MARCA 2022

Formularz rejestracyjny

Dystans* (podkreślić):

1.963 m (BIEG)

5.000 m (BIEG)

1.963m (MARSZ – NORDIC WALKING)

Imię i nazwisko:..........................................................................................................
Telefon kontaktowy: .......................................................
Data urodzenia:

Rozmiar koszulki:

............................................................

..........................

Typ koszulki (podkreślić):

Data: …………………………..

damska

męska

Podpis: ……………………………………

Kontakt do organizatora Biegu – promocja@siemiatycze.pl, tel. (85) 656 65 26
(Starostwo Powiatowe w Siemiatyczach Biuro Promocji Powiatu)

• Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych i
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016r. 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) jest Starosta Siemiatycki, ul. Legionów Piłsudskiego 3, 17300 Siemiatycze.
• Z Inspektorem ochrony danych można się kontaktować tel. 856560266, e-mail:
andrzej.szepietowski@siemiatycze.pl lub pisemnie ul. Legionów Piłsudskiego 3, 17-300
Siemiatycze.
• Dane są zbierane w celu organizacji i promocji „Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy
Wyklętych” Powiat Siemiatycki 2022.
• Dane nie będą przekazane do państwa trzeciego i organizacji międzynarodowej.
• Dane będą przechowywane przez okres wynikający z jednolitego rzeczowego wykazu akt
tj. Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i
zakresu działania archiwów zakładowych oraz ustawą z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym
zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020r., poz. 164).
• Uczestnikom biegu przysługuje prawo do: żądania od administratora dostępu do własnych
danych, ich sprostowania, usunięcia, lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia
sprzeciwu do przetwarzania danych; prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
• Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddane profilowaniu.
• Organizator zastrzega możliwość udostępnienia Głównemu Inspektorowi Sanitarnemu oraz
służbom porządkowym danych osobowych uczestników biegu w związku z przepisami
epidemicznymi
• Uczestnik zobowiązany jest do samodzielnego wyposażenia się w materiały ochrony
osobistej
• Podanie danych osobowych przez zawodnika Organizatorowi jest dobrowolne, jednakże
stanowi warunek uczestnictwa w biegu. Przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych,
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 roku 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).
• Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zawodnika, w tym do ich
udostępnienia w celu zamieszczania wyników z biegu oraz na nieodpłatną publikację
wizerunku utrwalonego w przekazach internetowych, lokalnej prasie i umieszczania
wizerunku w materiałach promocyjnych.
• Administrator może przekazać lub udostępnić dane osobowe wyłącznie tym podmiotom
lub osobom (np. wydającym pakiety), które realizują na zlecenie Organizatora czynności
związane
z
organizacją
i
przebiegiem
biegu,
wyłącznie
w zakresie niezbędnym do realizacji biegu.
• Administrator dba o bezpieczeństwo danych osobowych zgodnie z obowiązującymi
przepisami. Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób
nieupoważnionych.

Data: …………………………..

Podpis: ……………………………………

