UPOWAŻNIENIE
Upoważniający:
Imię i nazwisko:
Data urodzenia:
Adres zamieszkania:
Telefon:

Niniejszym upoważniam Panią/Pana
legitymującą/cego się dowodem osobistym seria i numer
do odebrania mojego pakietu startowego na 33. Bieg Barbórkowy.

Informuję, że zapoznałam/łem się z regulaminem 33. Biegu Barbórkowego i zobowiązuję się do
jego przestrzegania. Niniejszym oświadczam, że jestem zdolny do udziały w zawodach i startuję na
własną odpowiedzialność. Mój stan zdrowia pozwala mi na udział w biegu długodystansowym i nie
ma przeciwskazań zdrowotnych do mojego udziału w 33. Biegu Barbórkowym.
Oświadczam, że wobec osoby upoważnionej wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane
w art. 13 i 14 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.
Informacja dodatkowa: *jeżeli nie dotyczy proszę skreślić
Jestem zgłoszona/y w kat. : (zatrudniona/y KGHM PM S.A.), (zatrudniona/y KGHM O/ZG LUBIN),
(górników spoza KGHM PM S.A.), dlatego przedkładam ksero/okazuję do wglądu dokument
potwierdzający miejsce zatrudnienia.

Upoważniający

……………………………………………………………………
data

czytelny podpis

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH OSOBY UPOWAŻNIONEJ
W związku z art. 13 i 14 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 (RODO),
informujemy Panią/Pana, że:
ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
• Regionalne Centrum Sportowe Spółka z o. o, ul. Odrodzenia 28 b, 59-300 Lubin
INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych z którym można się kontaktować poprzez
e-mail iodo@nsi.net.pl.
CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda) w celu
odbioru pakietu startowego w imieniu upoważniającego.
RODZAJ DANYCH OSOBOWYCH
Będziemy przetwarzać Pani/Pana imię, nazwisko, numer dowodu osobistego.
ODBIORCY DANYCH
Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania tych danych na
podstawie przepisów obowiązującego prawa oraz upoważnione przez Administratora podmioty
przetwarzające dane osobowe w imieniu Administratora na potrzeby organizacji i przeprowadzenia
zawodów.
OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
Pani/Pana dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres niezbędny do organizacji
i udokumentowania imprezy oraz okres wynikający z przepisów prawa obowiązującego
Administratora w tym przepisów o przedawnieniu roszczeń.
PRAWA PODMIOTÓW DANYCH
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące
uprawnienia:
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są
nieprawidłowe lub niekompletne;
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym);
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
e) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
f) prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie - skorzystanie z tego prawa nie będzie miało
wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
W przypadku informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora Pani/Pana
danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
INFORMACJA O DOWOLNOŚCI DANYCH
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją odmowy ich
podania będzie brak możliwości odbioru pakietu startowego.
INFORMACJA O PROFILOWANIU
Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane
profilowaniu.

