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Imię: ……………………………………………………Nazwisko:…………………………………………….. 

Data urodzenia: ……..…………………………………………………………………………………………... 
 

Zgłaszając się do zawodów akceptuję i zobowiązuję się do postępowania zgodnego z regulaminem, postanowieniami organizatorów  i przepisami prawa. 

Zdaję sobie sprawę z czekającego mnie wysiłku, zmęczenia oraz warunków atmosferycznych. W biegu startuję na własną odpowiedzialność, pozwala mi 

na to mój stan zdrowia. Zabezpieczę się wszelkimi możliwymi sposobami od ryzyka związanego z moim uczestnictwem w półmaratonie. Organizator, 

wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją   biegu  nie ponoszą odpowiedzialności względem 

uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed w trakcie lub po imprezie. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność. 

Przez akceptację niniejszej deklaracji uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora lub jego zleceniobiorców w 

razie wypadku lub szkody związanej z  zawodami. Przyjmuję do wiadomości, że w razie wypadku nie mogę wnosić żadnych roszczeń w stosunku do 

organizatora. Przyjmuję do wiadomości, że należy przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz warunków regulaminu. Swoim podpisem zapewniam, 

że zapoznałem się z wszystkimi warunkami regulaminu i wypełniłem formularz zgłoszeniowy zgodnie z prawdą. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz zdjęć z imprezy dla potrzeb związanych z organizacją i promocją biegu.  

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH  

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łowiczu oraz Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Łódzka w związku z realizacją wymogów Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (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 „RODO”), 

informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.  

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z ogólnym Rozporządzeniem, celem zapewnienia 

właściwej ochrony danych osobowych osobie, której dane dotyczą, należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych 

osobowych określone w art. 13 lub 14 RODO – w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, czy też z 

innych źródeł. W świetle powyższego pragniemy poinformować Państwa, że:  

Administratorem Państwa danych osobowych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łowiczu z siedzibą: ul. Jana Pawła II 3, 99-400 Łowicz oraz Związek 

Harcerstwa Polskiego Chorągiew Łódzka z siedzibą: ul. Stefanowskiego 19, 90-537 Łódź.37 Łódź90-537 Łódź Z inspektorem ochrony danych można 

kontaktować się pisząc na adres e-mail: katarzyna.kordecka@osir.lowicz.pl Administrator realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich 

zachowaniu poprzez:  

- dobrowolne wprowadzone w formularzach informacje,  

- zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki Cookies (tzw. ,,ciasteczka”).  

Informacje w formularzach:  

- administrator gromadzi dane podane dobrowolnie przez użytkownika w formularzach,  

- administrator może zapisywać ponadto informacje o parametrach połączenia (czas, adres IP),  

- dane rejestracyjne (profilowe) są używane wyłącznie do: uzupełnienia formularza zgłoszeniowego na bieg o dane profilowe (imię, nazwisko, itp.); 

wysyłania e-maili (o ile użytkownik nie zrezygnował z ich otrzymywania); celów statystycznych,  

Państwa dane osobowe są przetwarzane w celach:  

- zawarcia i realizacji świadczenia,  

- prowadzenia analiz i statystyk,  

- dochodzenia roszczeń,  

- archiwizacji,  

- udzielania odpowiedzi na pisma i wnioski,  

- prowadzenie działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa,  

- administrator oświadcza, iż dane rejestracyjne (profilowe) nie będą wykorzystywane w inny sposób niż wskazany w poprzednim punkcie.  

- dane z formularzy zgłoszeniowych do biegów mogą być przekazywane podmiotom trzecim tylko i wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do zawarcia i 

wykonania umowy (m.in. proces płatności, organizacji biegu oraz przygotowania wyników i dyplomów).                                                                                                                                               

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest:  

- udzielona zgoda,  

- konieczność wykonania świadczenia lub podjęcie działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy świadczenia,  

- konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,  

- konieczność wynikająca z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, takich jak udzielanie odpowiedzi na Państwa pisma i 

wnioski.  

Państwa dane mogą być przekazywane współorganizatorom i podmiotom współpracującym przy organizacji biegu.  

Dane osobowe Państwa nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej.  

Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ani w formie profilowania.  

Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu, w jakim dane są przetwarzane i jest obliczany w oparciu o:  

- przepisy prawa, które mogą obligować do przetwarzania danych przez określony czas (np. ustawa o rachunkowości),  

- okres przez jaki są świadczone usługi,  

- okres, który jest niezbędny do obrony interesów administratora.  

Strona administratora korzysta z plików cookies.  

Ponadto informujemy, iż posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, 

prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie chyba, że istnieją dla administratora ważne 

prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności.  

W przypadku wątpliwości, co do prawidłowości przetwarzania Państwa danych osobowych przez administratora, mają Państwo prawo do wniesienia 

skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych). 

 

 

 

 

Dnia …………………………………… czytelny podpis ………………………………………………………………nr startowy ………………………… 

 


