VI Ultramaraton Podkarpacki: 26 – 27 kwietnia 2019 r.
- Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, podanych w formularzu zgłoszeniowym dostępnym
na stronie: www.ultramaratonpodkarpacki.pl. w zakresie niezbędnym do rejestracji i przeprowadzenia zawodów i wyłącznie
w tym celu. Wyrażam również zgodę na utrwalenie wizerunku w dokumentacji zdjęciowej zawodów i jego nieodpłatne
udostępnianie na stronie internetowej zawodów i na fb.
Zostałem poinformowany przez Administratora danych osobowych ( Stowarzyszenie Ultra Run, 36-001
Trzebownisko 1056a, mail:biuro@ultramaratonpodkarpacki.pl ), w rozumieniu Rozporządzenia 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 (RODO), iż podstawą przetwarzania danych osobowych jest
zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a ). Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych osobowych jest
dobrowolne jednak niezbędne do udziału w zawodach oraz iż przysługują mi uprawnienia do: cofnięcia zgody, dostępu do
danych, żądania ich sprostowania i usunięcia (art. 15 – 20 RODO)
Oświadczam, że jestem zdolny /a do udziału w biegu ultramaratońskim, nie mam żadnych przeciwwskazań
zdrowotnych do startu i startuję na własną odpowiedzialność.
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